Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel
190 van het decreet van 8 juni 2018 houdende de aanpassing
van de decreten aan de 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)

DE VLAAMSE REGERING,
Gelet op het decreet van 8 juni 2018 houdende de aanpassing van de decreten aan
de 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), artikel 190;
Gelet op de wet van 22 januari 1945 betreffende de economische reglementering
en de prijzen;
Gelet op de wet van 5 juni 1972 op de veiligheid van de vaartuigen;
Gelet op de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk
voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het
veiligheidstoebehoren moeten voldoen;
Gelet op de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn
der dieren;
Gelet op de wet van 21 mei 1991 betreffende het invoeren van een stuurbrevet
voor het bevaren van de scheepvaartwegen van het Rijk;
Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van
ambulante en kermisactiviteiten;
Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake
milieubeleid;
Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode;
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Gelet op de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het
zelfstandig ondernemerschap;
Gelet op het decreet van 2 maart 1999 houdende machtiging tot deelneming in een
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bevoegd voor de
uitvoering van opdrachten met betrekking tot de werving en selectie van
overheidspersoneel;
Gelet op het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het
personenvervoer over de weg;
Gelet op het decreet van 24 januari 2003 houdende bescherming van het roerend
cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang;
Gelet op het decreet houdende sociaalrechtelijk toezicht van 30 april 2004;
Gelet op de wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van
handelsvestigingen;
Gelet op het Provinciedecreet van 9 december 2005;
Gelet op het decreet van 16 juni 2006 betreffende de begeleiding van de
scheepvaart op de maritieme toegangswegen en de organisatie van het Maritiem
Reddings- en Coördinatiecentrum;
Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie;
Gelet op het decreet van 3 april 2009 houdende de organisatie van co-existentie
van genetisch gemodificeerde gewassen met conventionele gewassen en
biologische gewassen;
Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009;
Gelet op het decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de
rooilijnen;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009;
Gelet op het Antidopingdecreet van 25 mei 2012;
Gelet op het Wapenhandeldecreet van 15 juni 2012;
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 betreffende het vervoer van gevaarlijke
goederen over de binnenwateren;
Gelet op het decreet van 3 mei 2013 betreffende de bescherming van de
verkeersinfrastructuur in geval van bijzonder wegtransport;
Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid;
Gelet op het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013;
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Gelet op de wet van 15 juli 2013 betreffende het reizigersvervoer over de weg en
houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1071/2009 van het Europees
Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke
regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van
wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van
de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het
Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van
gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor
touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verordening (EG) nr.
561/2006;
Gelet op de wet van 15 juli 2013 betreffende het goederenvervoer over de weg en
houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1071/2009 van het Europees
Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke
regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van
wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van richtlijn 96/26/EG van
de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het
Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van
gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal
goederenvervoer over de weg;
Gelet op de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013;
Gelet op het GIPOD-decreet van 4 april 2014;
Gelet op het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies;
Gelet op het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal
handelsvestigingsbeleid;
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
Gelet op het decreet van 19 januari 2018 houdende het overheidstoezicht in het
kader van het gezondheids- en welzijnsbeleid;
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018;
Gelet op het advies 88/2018 van de Gegevensbeschermingsautoriteit, gegeven op
26 september 2018;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 27 februari 2019;
Gelet op advies 65.697/3 van 17 april 2019, gegeven op 17 april 2019, met
toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State,
gecoördineerd op 12 januari 1973;
Gelet op het advies 2019/16 van de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking
van persoonsgegevens, gegeven op 3 juli 2019;
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Op voorstel van de minister–president van de Vlaamse Regering, de Vlaamse minister

van binnenlands bestuur, inburgering, wonen, gelijke kansen en armoedebestrijding, de
Vlaamse minister Van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, de Vlaamse minister Van
Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Buitenlands Beleid, Onroerend Erfgoed en
Dierenwelzijn, de Vlaamse minister Van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de Vlaamse
minister Van Werk, Economie, Innovatie en Sport, de Vlaamse minister Van Begroting,
Financiën en Energie, en de Vlaamse minister Van Omgeving, Natuur en Landbouw;
Na beraadslaging,

BESLUIT:

Hoofdstuk 1. Wijzigingsbepalingen
Afdeling 1. Wijziging van de wet van 22 januari 1945 betreffende de economische
reglementering en de prijzen
Artikel 1. Artikel 7bis van de wet van 22 januari 1945 betreffende de economische
reglementering en de prijzen, ingevoegd bij het decreet van 8 juni 2018, wordt
vervangen door wat volgt:
“Art. 7bis. Met toepassing van artikel 23, lid 1, e) en h), van de 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)
kunnen de ambtenaren en de beambten, vermeld in artikel 6 van deze wet, beslissen
om de verplichtingen en de rechten, vermeld in artikel 12 tot en met 22 van de
voormelde verordening, niet toe te passen bij de verwerkingen van
persoonsgegevens in het kader van een onderzoek dat betrekking heeft op een
welbepaalde natuurlijke persoon, als voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in het
tweede tot en met het tiende lid.
De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het eerste lid, geldt alleen gedurende
de periode waarin de betrokkene het voorwerp uitmaakt van een controle, een
onderzoek of de voorbereidende werkzaamheden die daarmee verband houden, in
het kader van de decretale en reglementaire opdrachten van de ambtenaren en de
beambten, vermeld in artikel 6 van deze wet, op voorwaarde dat het voor het goede
verloop van het onderzoek noodzakelijk is of kan zijn dat de verplichtingen en de
rechten, vermeld in artikel 12 tot en met 22 van de voormelde verordening, niet
worden toegepast. De duur van de voorbereidende werkzaamheden mag in
voorkomend geval niet meer bedragen dan een jaar vanaf de ontvangst van een
verzoek tot uitoefening van een van de rechten, vermeld in artikel 12 tot en met 22
van de voormelde verordening.
De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de
doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
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De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het eerste lid, heeft geen betrekking op
de gegevens die losstaan van het voorwerp van het onderzoek dat of van de controle
die de weigering of beperking van de rechten, vermeld in het eerste lid, rechtvaardigt.
Als de betrokkene in het geval, vermeld in het eerste lid, tijdens de periode,
vermeld in het tweede lid, een verzoek indient op basis van artikel 12 tot en met 22
van de voormelde verordening, bevestigt de bevoegde functionaris voor
gegevensbescherming de ontvangst daarvan.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming brengt de betrokkene
schriftelijk, zo snel mogelijk en in elk geval binnen een maand vanaf de dag die volgt
op de dag waarop hij het verzoek heeft ontvangen, op de hoogte van elke weigering
of beperking van de rechten, vermeld in het eerste lid. De verdere informatie over de
nadere redenen voor die weigering of die beperking hoeft niet te worden verstrekt
als dat de decretale en reglementaire opdrachten van de ambtenaren en de
beambten, vermeld in artikel 6, zou ondermijnen, met behoud van de toepassing van
het achtste lid. Als het nodig is, kan de voormelde termijn met twee maanden worden
verlengd, rekening houdend met het aantal aanvragen en de complexiteit ervan. De
verwerkingsverantwoordelijke brengt de betrokkene binnen een maand vanaf de dag
die volgt op de dag waarop hij het verzoek heeft ontvangen, op de hoogte van die
verlenging en van de redenen voor het uitstel.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming informeert de
betrokkene ook over de mogelijkheid om een verzoek in te dienen bij de Vlaamse
toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens conform artikel 10/5
van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke
gegevensverkeer en om een beroep in rechte in te stellen.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming noteert de feitelijke of
juridische gronden waarop de beslissing is gebaseerd. Die informatie houdt hij ter
beschikking van de voormelde Vlaamse toezichtcommissie.
Nadat het onderzoek afgesloten is, worden de rechten, vermeld in artikel 13
tot en met 22 van de voormelde verordening, in voorkomend geval, conform artikel
12 van de voormelde verordening opnieuw toegepast.
Als een dossier dat persoonsgegevens als vermeld in het eerste lid, bevat,
naar het Openbaar Ministerie is gestuurd en kan leiden tot activiteiten onder leiding
van het Openbaar Ministerie of een onderzoeksrechter, en er onduidelijkheid is over
het geheim van het onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie of een
onderzoeksrechter, mag de bevoegde functionaris voor gegevensbescherming op
verzoek van de betrokkene overeenkomstig artikel 12 tot en met 22 van de
voormelde verordening pas antwoorden nadat het Openbaar Ministerie of, in
voorkomend geval, de onderzoeksrechter heeft bevestigd dat een antwoord het
onderzoek niet in het gedrang brengt of kan brengen.”.
Afdeling 2. Wijziging van de wet van 5 juni 1972 op de veiligheid van de vaartuigen
Art. 2. In artikel 17septies van de wet van 5 juni 1972 op de veiligheid van de
vaartuigen, ingevoegd bij de wet van 22 januari 2007 en gewijzigd bij het decreet
van 8 juni 2018, wordt paragraaf 3 vervangen door wat volgt:
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“§3. Met toepassing van artikel 23, lid 1, e) en h), van de 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)
kunnen de met de scheepvaartcontrole belaste ambtenaren die daartoe aangesteld
zijn, beslissen om de verplichtingen en de rechten, vermeld in artikel 12 tot en met
22 van de voormelde verordening, niet toe te passen bij de verwerkingen van
persoonsgegevens in het kader van een onderzoek dat betrekking heeft op een
welbepaalde natuurlijke persoon, als voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in het
tweede tot en met het tiende lid.
De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het eerste lid, geldt alleen gedurende
de periode waarin de betrokkene het voorwerp uitmaakt van een controle, een
onderzoek of de voorbereidende werkzaamheden die daarmee verband houden, in
het kader van de decretale en reglementaire opdrachten van de met de
scheepvaartcontrole belaste ambtenaren die daartoe aangesteld zijn, op voorwaarde
dat het voor het goede verloop van het onderzoek noodzakelijk is of kan zijn dat de
verplichtingen en de rechten, vermeld in artikel 12 tot en met 22 van de voormelde
verordening, niet worden toegepast. De duur van de voorbereidende werkzaamheden
mag in voorkomend geval niet meer bedragen dan een jaar vanaf de ontvangst van
een verzoek tot uitoefening van een van de rechten, vermeld in artikel 12 tot en met
22 van de voormelde verordening.
De persoonsgegevens, vermeld in het eerste lid, worden niet langer bewaard
dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het eerste lid, heeft geen betrekking op
de gegevens die losstaan van het voorwerp van het onderzoek dat of van de controle
die de weigering of beperking van de rechten, vermeld in het eerste lid, rechtvaardigt.
Als de betrokkene in het geval, vermeld in het eerste lid, tijdens de periode,
vermeld in het tweede lid, een verzoek indient op basis van artikel 12 tot en met 22
van de voormelde verordening, bevestigt de bevoegde functionaris voor
gegevensbescherming de ontvangst daarvan.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming brengt de betrokkene
schriftelijk, zo snel mogelijk en in elk geval binnen een maand vanaf de dag die volgt
op de dag waarop hij het verzoek heeft ontvangen, op de hoogte van elke weigering
of beperking van de rechten, vermeld in het eerste lid. De verdere informatie over de
nadere redenen voor die weigering of die beperking hoeft niet te worden verstrekt
als dat de decretale en reglementaire opdrachten van de met de scheepvaartcontrole
belaste ambtenaren die daartoe aangesteld zijn, zou ondermijnen, met behoud van
de toepassing van het achtste lid. Als het nodig is, kan de voormelde termijn met
twee maanden worden verlengd, rekening houdend met het aantal aanvragen en de
complexiteit ervan. De verwerkingsverantwoordelijke brengt de betrokkene binnen
een maand vanaf de dag die volgt op de dag waarop hij het verzoek heeft ontvangen,
op de hoogte van die verlenging en van de redenen voor het uitstel.
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De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming informeert de
betrokkene ook over de mogelijkheid om een verzoek in te dienen bij de Vlaamse
toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens conform artikel 10/5
van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke
gegevensverkeer en om een beroep in rechte in te stellen.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming noteert de feitelijke of
juridische gronden waarop de beslissing is gebaseerd. Die informatie houdt hij ter
beschikking van de voormelde Vlaamse toezichtcommissie.
Nadat het onderzoek afgesloten is, worden de rechten, vermeld in artikel 13
tot en met 22 van de voormelde verordening, in voorkomend geval, conform artikel
12 van de voormelde verordening opnieuw toegepast.
Als een dossier dat persoonsgegevens als vermeld in het eerste lid, bevat,
naar het Openbaar Ministerie is gestuurd en kan leiden tot activiteiten onder leiding
van het Openbaar Ministerie of een onderzoeksrechter, en er onduidelijkheid is over
het geheim van het onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie of een
onderzoeksrechter, mag de bevoegde functionaris voor gegevensbescherming op
verzoek van de betrokkene overeenkomstig artikel 12 tot en met 22 van de
voormelde verordening pas antwoorden nadat het Openbaar Ministerie of, in
voorkomend geval, de onderzoeksrechter heeft bevestigd dat een antwoord het
onderzoek niet in het gedrang brengt of kan brengen.”.
Afdeling 3. Wijziging van de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen
waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het
veiligheidstoebehoren moeten voldoen
Art. 3. In artikel 3 van de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen
waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het
veiligheidstoebehoren moeten voldoen, gewijzigd bij de wet van 9 maart 2014 en
het decreet van 8 juni 2018, wordt paragraaf 4 vervangen door wat volgt:
“§4. Met toepassing van artikel 23, lid 1, e) en h), van de 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)
kunnen de ambtenaren, vermeld in paragraaf 1, beslissen om de verplichtingen en
de rechten, vermeld in artikel 12 tot en met 22 van de voormelde verordening, niet
toe te passen bij de verwerkingen van persoonsgegevens in het kader van een
onderzoek dat betrekking heeft op een welbepaalde natuurlijke persoon, als voldaan
is aan de voorwaarden, vermeld in het tweede tot en met het tiende lid.
De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het eerste lid, geldt alleen gedurende
de periode waarin de betrokkene het voorwerp uitmaakt van een controle, een
onderzoek of de voorbereidende werkzaamheden die daarmee verband houden, in
het kader van de decretale en reglementaire opdrachten van de ambtenaren, vermeld
in paragraaf 1, op voorwaarde dat het voor het goede verloop van het onderzoek
noodzakelijk is of kan zijn dat de verplichtingen en de rechten, vermeld in artikel 12
tot en met 22 van de voormelde verordening, niet worden toegepast. De duur van
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de voorbereidende werkzaamheden mag in voorkomend geval niet meer bedragen
dan een jaar vanaf de ontvangst van een verzoek tot uitoefening van een van de
rechten, vermeld in artikel 12 tot en met 22 van de voormelde verordening.
De persoonsgegevens, vermeld in het eerste lid, worden niet langer bewaard
dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het eerste lid, heeft geen betrekking op
de gegevens die losstaan van het voorwerp van het onderzoek dat of van de controle
die de weigering of beperking van de rechten, vermeld in het eerste lid, rechtvaardigt.
Als de betrokkene in het geval, vermeld in het eerste lid, tijdens de periode,
vermeld in het tweede lid, een verzoek indient op basis van artikel 12 tot en met 22
van de voormelde verordening, bevestigt de bevoegde functionaris voor
gegevensbescherming de ontvangst daarvan.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming brengt de betrokkene
schriftelijk, zo snel mogelijk en in elk geval binnen een maand vanaf de dag die volgt
op de dag waarop hij het verzoek heeft ontvangen, op de hoogte van elke weigering
of beperking van de rechten, vermeld in het eerste lid. De verdere informatie over de
nadere redenen voor die weigering of die beperking hoeft niet te worden verstrekt
als dat de decretale en reglementaire opdrachten van de ambtenaren, vermeld in
paragraaf 1, zou ondermijnen, met behoud van de toepassing van het achtste lid. Als
het nodig is, kan de voormelde termijn met twee maanden worden verlengd, rekening
houdend met het aantal aanvragen en de complexiteit ervan. De
verwerkingsverantwoordelijke brengt de betrokkene binnen een maand vanaf de dag
die volgt op de dag waarop hij het verzoek heeft ontvangen, op de hoogte van die
verlenging en van de redenen voor het uitstel.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming informeert de
betrokkene ook over de mogelijkheid om een verzoek in te dienen bij de Vlaamse
toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens conform artikel 10/5
van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke
gegevensverkeer en om een beroep in rechte in te stellen.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming noteert de feitelijke of
juridische gronden waarop de beslissing is gebaseerd. Die informatie houdt hij ter
beschikking van de voormelde Vlaamse toezichtcommissie.
Nadat het onderzoek afgesloten is, worden de rechten, vermeld in artikel 13
tot en met 22 van de voormelde verordening, in voorkomend geval, conform artikel
12 van de voormelde verordening opnieuw toegepast.
Als een dossier dat persoonsgegevens als vermeld in het eerste lid, bevat,
naar het Openbaar Ministerie is gestuurd en kan leiden tot activiteiten onder leiding
van het Openbaar Ministerie of een onderzoeksrechter, en er onduidelijkheid is over
het geheim van het onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie of een
onderzoeksrechter, mag de bevoegde functionaris voor gegevensbescherming op
verzoek van de betrokkene overeenkomstig artikel 12 tot en met 22 van de
voormelde verordening pas antwoorden nadat het Openbaar Ministerie of, in
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voorkomend geval, de onderzoeksrechter heeft bevestigd dat een antwoord het
onderzoek niet in het gedrang brengt of kan brengen.”.
Afdeling 4. Wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming
en het welzijn der dieren
Art. 4. Artikel 34bis van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming
en het welzijn der dieren, ingevoegd bij het decreet van 8 juni 2018, wordt
vervangen door wat volgt:
“Art. 34bis. Met toepassing van artikel 23, lid 1, e) en h), van de 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) kan
het bevoegde personeelslid van de Dienst beslissen om de verplichtingen en de
rechten, vermeld in artikel 12 tot en met 22 van de voormelde verordening, niet toe
te passen bij de verwerkingen van persoonsgegevens in het kader van een onderzoek
dat betrekking heeft op een welbepaalde natuurlijke persoon, als voldaan is aan de
voorwaarden, vermeld in het tweede tot en met het tiende lid.
De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het eerste lid, geldt alleen gedurende
de periode waarin de betrokkene het voorwerp uitmaakt van een controle, een
onderzoek of de voorbereidende werkzaamheden die daarmee verband houden, in
het kader van de decretale en reglementaire opdrachten van het bevoegde
personeelslid van de Dienst, op voorwaarde dat het voor het goede verloop van het
onderzoek noodzakelijk is of kan zijn dat de verplichtingen en de rechten, vermeld in
artikel 12 tot en met 22 van de voormelde verordening, niet worden toegepast. De
duur van de voorbereidende werkzaamheden mag in voorkomend geval niet meer
bedragen dan een jaar vanaf de ontvangst van een verzoek tot uitoefening van een
van de rechten, vermeld in artikel 12 tot en met 22 van de voormelde verordening.
De persoonsgegevens, vermeld in het eerste lid, worden niet langer bewaard
dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het eerste lid, heeft geen betrekking op
de gegevens die losstaan van het voorwerp van het onderzoek dat of van de controle
die de weigering of beperking van de rechten, vermeld in het eerste lid, rechtvaardigt.
Als de betrokkene in het geval, vermeld in het eerste lid, tijdens de periode,
vermeld in het tweede lid, een verzoek indient op basis van artikel 12 tot en met 22
van de voormelde verordening, bevestigt de bevoegde functionaris voor
gegevensbescherming de ontvangst daarvan.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming brengt de betrokkene
schriftelijk, zo snel mogelijk en in elk geval binnen een maand vanaf de dag die volgt
op de dag waarop hij het verzoek heeft ontvangen, op de hoogte van elke weigering
of beperking van de rechten, vermeld in het eerste lid. De verdere informatie over de
nadere redenen voor die weigering of die beperking hoeft niet te worden verstrekt
als dat de decretale en reglementaire opdrachten van het bevoegde personeelslid van
de Dienst zou ondermijnen, met behoud van de toepassing van het achtste lid. Als
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het nodig is, kan de voormelde termijn met twee maanden worden verlengd, rekening
houdend met het aantal aanvragen en de complexiteit ervan. De
verwerkingsverantwoordelijke brengt de betrokkene binnen een maand vanaf de dag
die volgt op de dag waarop hij het verzoek heeft ontvangen, op de hoogte van die
verlenging en van de redenen voor het uitstel.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming informeert de
betrokkene ook over de mogelijkheid om een verzoek in te dienen bij de Vlaamse
toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens conform artikel 10/5
van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke
gegevensverkeer en om een beroep in rechte in te stellen.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming noteert de feitelijke of
juridische gronden waarop de beslissing is gebaseerd. Die informatie houdt hij ter
beschikking van de voormelde Vlaamse toezichtcommissie.
Nadat het onderzoek afgesloten is, worden de rechten, vermeld in artikel 13 tot en
met 22 van de voormelde verordening, in voorkomend geval, conform artikel 12 van
de voormelde verordening opnieuw toegepast.
Als een dossier dat persoonsgegevens als vermeld in het eerste lid, bevat, naar het
Openbaar Ministerie is gestuurd en kan leiden tot activiteiten onder leiding van het
Openbaar Ministerie of een onderzoeksrechter, en er onduidelijkheid is over het
geheim van het onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie of een
onderzoeksrechter, mag de bevoegde functionaris voor gegevensbescherming op
verzoek van de betrokkene overeenkomstig artikel 12 tot en met 22 van de
voormelde verordening pas antwoorden nadat het Openbaar Ministerie of, in
voorkomend geval, de onderzoeksrechter heeft bevestigd dat een antwoord het
onderzoek niet in het gedrang brengt of kan brengen.”.
Afdeling 5. Wijzigingen van de wet van 21 mei 1991 betreffende het invoeren van
een stuurbrevet voor het bevaren van de scheepvaartwegen van het Rijk
Art. 5. In artikel 6 van de wet van 21 mei 1991 betreffende het invoeren van een
stuurbrevet voor het bevaren van de scheepvaartwegen van het Rijk, gewijzigd bij
het decreet van 8 juni 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° het vierde tot en met het negende lid worden vervangen door wat volgt:
“Met toepassing van artikel 23, lid 1, e) en h), van de 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)
kunnen de ambtenaren en de beambten, vermeld in het eerste lid, beslissen om de
verplichtingen en de rechten, vermeld in artikel 12 tot en met 22 van de voormelde
verordening, niet toe te passen bij de verwerkingen van persoonsgegevens in het
kader van een onderzoek dat betrekking heeft op een welbepaalde natuurlijke
persoon, als voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in het vijfde tot en met het
dertiende lid.
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De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het vierde lid, geldt alleen gedurende
de periode waarin de betrokkene het voorwerp uitmaakt van een controle, een
onderzoek of de voorbereidende werkzaamheden die daarmee verband houden, in
het kader van de decretale en reglementaire opdrachten van de ambtenaren en de
beambten, vermeld in het eerste lid, op voorwaarde dat het voor het goede verloop
van het onderzoek noodzakelijk is of kan zijn dat de verplichtingen en de rechten,
vermeld in artikel 12 tot en met 22 van de voormelde verordening, niet worden
toegepast. De duur van de voorbereidende werkzaamheden mag in voorkomend
geval niet meer bedragen dan een jaar vanaf de ontvangst van een verzoek tot
uitoefening van een van de rechten, vermeld in artikel 12 tot en met 22 van de
voormelde verordening.
De persoonsgegevens, vermeld in het vierde lid, worden niet langer bewaard
dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het vierde lid, heeft geen betrekking op
de gegevens die losstaan van het voorwerp van het onderzoek dat of van de controle
die de weigering of beperking van de rechten, vermeld in het vierde lid, rechtvaardigt.
Als de betrokkene in het geval, vermeld in het vierde lid, tijdens de periode,
vermeld in het vijfde lid, een verzoek indient op basis van artikel 12 tot en met 22
van de voormelde verordening, bevestigt de bevoegde functionaris voor
gegevensbescherming de ontvangst daarvan.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming brengt de betrokkene
schriftelijk, zo snel mogelijk en in elk geval binnen een maand vanaf de dag die volgt
op de dag waarop hij het verzoek heeft ontvangen, op de hoogte van elke weigering
of beperking van de rechten, vermeld in het vierde lid. De verdere informatie over de
nadere redenen voor die weigering of die beperking hoeft niet te worden verstrekt
als dat de decretale en reglementaire opdrachten van de ambtenaren en de
beambten, vermeld in het eerste lid, zou ondermijnen, met behoud van de toepassing
van het elfde lid. Als het nodig is, kan de voormelde termijn met twee maanden
worden verlengd, rekening houdend met het aantal aanvragen en de complexiteit
ervan. De verwerkingsverantwoordelijke brengt de betrokkene binnen een maand
vanaf de dag die volgt op de dag waarop hij het verzoek heeft ontvangen, op de
hoogte van die verlenging en van de redenen voor het uitstel.”;
2° er worden een tiende tot en met een dertiende lid toegevoegd, die luiden als
volgt:
“De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming informeert de betrokkene ook
over de mogelijkheid om een verzoek in te dienen bij de Vlaamse toezichtcommissie
voor de verwerking van persoonsgegevens conform artikel 10/5 van het decreet van
18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer en om een
beroep in rechte in te stellen.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming noteert de feitelijke of
juridische gronden waarop de beslissing is gebaseerd. Die informatie houdt hij ter
beschikking van de voormelde Vlaamse toezichtcommissie.
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Nadat het onderzoek afgesloten is, worden de rechten, vermeld in artikel 13
tot en met 22 van de voormelde verordening, in voorkomend geval, conform artikel
12 van de voormelde verordening opnieuw toegepast.
Als een dossier dat persoonsgegevens als vermeld in het vierde lid, bevat,
naar het Openbaar Ministerie is gestuurd en kan leiden tot activiteiten onder leiding
van het Openbaar Ministerie of een onderzoeksrechter, en er onduidelijkheid is over
het geheim van het onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie of een
onderzoeksrechter, mag de bevoegde functionaris voor gegevensbescherming op
verzoek van de betrokkene overeenkomstig artikel 12 tot en met 22 van de
voormelde verordening pas antwoorden nadat het Openbaar Ministerie of, in
voorkomend geval, de onderzoeksrechter heeft bevestigd dat een antwoord het
onderzoek niet in het gedrang brengt of kan brengen.”.
Afdeling 6. Wijziging van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de
organisatie van ambulante en kermisactiviteiten
Art. 6. In artikel 11 van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de
organisatie van ambulante en kermisactiviteiten, gewijzigd bij de wet van 4 juli
2005 en het decreet van 8 juni 2018, wordt paragraaf 4 vervangen door wat volgt:
“§4. Met toepassing van artikel 23, lid 1, e) en h), van de 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)
kunnen de ambtenaren, vermeld in paragraaf 1, beslissen om de verplichtingen en
de rechten, vermeld in artikel 12 tot en met 22 van de voormelde verordening, niet
toe te passen bij de verwerkingen van persoonsgegevens in het kader van een
onderzoek dat betrekking heeft op een welbepaalde natuurlijke persoon, als voldaan
is aan de voorwaarden, vermeld in het tweede tot en met het tiende lid.
De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het eerste lid, geldt alleen gedurende
de periode waarin de betrokkene het voorwerp uitmaakt van een controle, een
onderzoek of de voorbereidende werkzaamheden die daarmee verband houden, in
het kader van de decretale en reglementaire opdrachten van de ambtenaren, vermeld
in paragraaf 1, op voorwaarde dat het voor het goede verloop van het onderzoek
noodzakelijk is of kan zijn dat de verplichtingen en de rechten, vermeld in artikel 12
tot en met 22 van de voormelde verordening, niet worden toegepast. De duur van
de voorbereidende werkzaamheden mag in voorkomend geval niet meer bedragen
dan een jaar vanaf de ontvangst van een verzoek tot uitoefening van een van de
rechten, vermeld in artikel 12 tot en met 22 van de voormelde verordening.
De persoonsgegevens, vermeld in het eerste lid, worden niet langer bewaard
dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het eerste lid, heeft geen betrekking op
de gegevens die losstaan van het voorwerp van het onderzoek dat of van de controle
die de weigering of beperking van de rechten, vermeld in het eerste lid, rechtvaardigt.
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Als de betrokkene in het geval, vermeld in het eerste lid, tijdens de periode,
vermeld in het tweede lid, een verzoek indient op basis van artikel 12 tot en met 22
van de voormelde verordening, bevestigt de bevoegde functionaris voor
gegevensbescherming de ontvangst daarvan.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming brengt de betrokkene
schriftelijk, zo snel mogelijk en in elk geval binnen een maand vanaf de dag die volgt
op de dag waarop hij het verzoek heeft ontvangen, op de hoogte van elke weigering
of beperking van de rechten, vermeld in het eerste lid. De verdere informatie over de
nadere redenen voor die weigering of die beperking hoeft niet te worden verstrekt
als dat de decretale en reglementaire opdrachten van de ambtenaren, vermeld in
paragraaf 1, zou ondermijnen, met behoud van de toepassing van het achtste lid. Als
het nodig is, kan de voormelde termijn met twee maanden worden verlengd, rekening
houdend met het aantal aanvragen en de complexiteit ervan. De
verwerkingsverantwoordelijke brengt de betrokkene binnen een maand vanaf de dag
die volgt op de dag waarop hij het verzoek heeft ontvangen, op de hoogte van die
verlenging en van de redenen voor het uitstel.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming informeert de
betrokkene ook over de mogelijkheid om een verzoek in te dienen bij de Vlaamse
toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens conform artikel 10/5
van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke
gegevensverkeer en om een beroep in rechte in te stellen.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming noteert de feitelijke of
juridische gronden waarop de beslissing is gebaseerd. Die informatie houdt hij ter
beschikking van de voormelde Vlaamse toezichtcommissie.
Nadat het onderzoek afgesloten is, worden de rechten, vermeld in artikel 13
tot en met 22 van de voormelde verordening, in voorkomend geval, conform artikel
12 van de voormelde verordening opnieuw toegepast.
Als een dossier dat persoonsgegevens als vermeld in het eerste lid, bevat, naar het
Openbaar Ministerie is gestuurd en kan leiden tot activiteiten onder leiding van het
Openbaar Ministerie of een onderzoeksrechter, en er onduidelijkheid is over het
geheim van het onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie of een
onderzoeksrechter, mag de bevoegde functionaris voor gegevensbescherming op
verzoek van de betrokkene overeenkomstig artikel 12 tot en met 22 van de
voormelde verordening pas antwoorden nadat het Openbaar Ministerie of, in
voorkomend geval, de onderzoeksrechter heeft bevestigd dat een antwoord het
onderzoek niet in het gedrang brengt of kan brengen.”.
Afdeling 7. Wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene
bepalingen inzake milieubeleid
Art. 7. Artikel 16.3.11bis van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene
bepalingen inzake milieubeleid, ingevoegd bij het decreet van 8 juni 2018, wordt
vervangen door wat volgt:
“Art. 16.3.11bis. Met toepassing van artikel 23, lid 1, e) en h), van de verordening
(EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende
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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) kan
de bevoegde entiteit waartoe de toezichthouders, vermeld in artikel 16.3.1, §1, van
dit decreet en de milieuopsporingsambtenaren, vermeld in artikel 16.5.5 van dit
decreet, behoren, beslissen om de verplichtingen en de rechten, vermeld in artikel
12 tot en met 22 van de voormelde verordening, niet toe te passen bij de
verwerkingen van persoonsgegevens in het kader van een onderzoek dat betrekking
heeft op een welbepaalde natuurlijke persoon, als voldaan is aan de voorwaarden,
vermeld in het tweede tot en met het tiende lid.
De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het eerste lid, geldt alleen gedurende
de periode waarin de betrokkene het voorwerp uitmaakt van een controle, een
onderzoek of de voorbereidende werkzaamheden die daarmee verband houden, in
het kader van de decretale en reglementaire opdrachten van de bevoegde entiteit
waartoe de toezichthouders, vermeld in artikel 16.3.1, §1, van dit decreet, en de
milieuopsporingsambtenaren, vermeld in artikel 16.5.5 van dit decreet, behoren, op
voorwaarde dat het voor het goede verloop van het onderzoek noodzakelijk is of kan
zijn dat de verplichtingen en de rechten, vermeld in artikel 12 tot en met 22 van de
voormelde verordening, niet worden toegepast. De duur van de voorbereidende
werkzaamheden mag in voorkomend geval niet meer bedragen dan een jaar vanaf
de ontvangst van een verzoek tot uitoefening van een van de rechten, vermeld in
artikel 12 tot en met 22 van de voormelde verordening.
De persoonsgegevens, vermeld in het eerste lid, worden niet langer bewaard
dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het eerste lid, heeft geen betrekking op
de gegevens die losstaan van het voorwerp van het onderzoek dat of van de controle
die de weigering of beperking van de rechten, vermeld in het eerste lid, rechtvaardigt.
Als de betrokkene in het geval, vermeld in het eerste lid, tijdens de periode,
vermeld in het tweede lid, een verzoek indient op basis van artikel 12 tot en met 22
van de voormelde verordening, bevestigt de bevoegde functionaris voor
gegevensbescherming de ontvangst daarvan.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming brengt de betrokkene
schriftelijk, zo snel mogelijk en in elk geval binnen een maand vanaf de dag die volgt
op de dag waarop hij het verzoek heeft ontvangen, op de hoogte van elke weigering
of beperking van de rechten, vermeld in het eerste lid. De verdere informatie over de
nadere redenen voor die weigering of die beperking hoeft niet te worden verstrekt
als dat de decretale en reglementaire opdrachten van de bevoegde entiteit waartoe
de toezichthouders, vermeld in artikel 16.3.1, §1, van dit decreet, en de
milieuopsporingsambtenaren, vermeld in artikel 16.5.5 van dit decreet, behoren, zou
ondermijnen, met behoud van de toepassing van het achtste lid. Als het nodig is, kan
de voormelde termijn met twee maanden worden verlengd, rekening houdend met
het aantal aanvragen en de complexiteit ervan. De verwerkingsverantwoordelijke
brengt de betrokkene binnen een maand vanaf de dag die volgt op de dag waarop hij
het verzoek heeft ontvangen, op de hoogte van die verlenging en van de redenen
voor het uitstel.
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De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming informeert de
betrokkene ook over de mogelijkheid om een verzoek in te dienen bij de Vlaamse
toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens conform artikel 10/5
van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke
gegevensverkeer en om een beroep in rechte in te stellen.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming noteert de feitelijke of
juridische gronden waarop de beslissing is gebaseerd. Die informatie houdt hij ter
beschikking van de voormelde Vlaamse toezichtcommissie.
Nadat het onderzoek afgesloten is, worden de rechten, vermeld in artikel 13
tot en met 22 van de voormelde verordening, in voorkomend geval, conform artikel
12 van de voormelde verordening opnieuw toegepast.
Als een dossier dat persoonsgegevens als vermeld in het eerste lid, bevat,
naar het Openbaar Ministerie is gestuurd en kan leiden tot activiteiten onder leiding
van het Openbaar Ministerie of een onderzoeksrechter, en er onduidelijkheid is over
het geheim van het onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie of een
onderzoeksrechter, mag de bevoegde functionaris voor gegevensbescherming op
verzoek van de betrokkene overeenkomstig artikel 12 tot en met 22 van de
voormelde verordening pas antwoorden nadat het Openbaar Ministerie of, in
voorkomend geval, de onderzoeksrechter heeft bevestigd dat een antwoord het
onderzoek niet in het gedrang brengt of kan brengen.”.
Afdeling 8. Wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse
Wooncode
Art. 8. In artikel 2 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse
Wooncode, het laatst gewijzigd bij het decreet van 8 juni 2018, wordt paragraaf 8
vervangen door wat volgt:
“§8. Met toepassing van artikel 23, lid 1, e) en h), van de 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)
kunnen de ambtenaren, vermeld in artikel 20, §2, van dit decreet, en de
toezichthouders, vermeld in artikel 29bis van dit decreet, beslissen om de
verplichtingen en de rechten, vermeld in artikel 12 tot en met 22 van de voormelde
verordening, niet toe te passen bij de verwerkingen van persoonsgegevens in het
kader van een onderzoek dat betrekking heeft op een welbepaalde natuurlijke
persoon, als voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in het tweede tot en met het
tiende lid.
De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het eerste lid, geldt alleen gedurende
de periode waarin de betrokkene het voorwerp uitmaakt van een controle, een
onderzoek of de voorbereidende werkzaamheden die daarmee verband houden, in
het kader van de decretale en reglementaire opdrachten van de ambtenaren, vermeld
in artikel 20, §2, van dit decreet, en de toezichthouders, vermeld in artikel 29bis van
dit decreet, op voorwaarde dat het voor het goede verloop van het onderzoek
noodzakelijk is of kan zijn dat de verplichtingen en de rechten, vermeld in artikel 12
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tot en met 22 van de voormelde verordening, niet worden toegepast. De duur van
de voorbereidende werkzaamheden mag in voorkomend geval niet meer bedragen
dan een jaar vanaf de ontvangst van een verzoek tot uitoefening van een van de
rechten, vermeld in artikel 12 tot en met 22 van de voormelde verordening.
De persoonsgegevens, vermeld in het eerste lid, worden niet langer bewaard
dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het eerste lid, heeft geen betrekking op
de gegevens die losstaan van het voorwerp van het onderzoek dat of van de controle
die de weigering of beperking van de rechten, vermeld in het eerste lid, rechtvaardigt.
Als de betrokkene in het geval, vermeld in het eerste lid, tijdens de periode,
vermeld in het tweede lid, een verzoek indient op basis van artikel 12 tot en met 22
van de voormelde verordening, bevestigt de bevoegde functionaris voor
gegevensbescherming de ontvangst daarvan.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming brengt de betrokkene
schriftelijk, zo snel mogelijk en in elk geval binnen een maand vanaf de dag die volgt
op de dag waarop hij het verzoek heeft ontvangen, op de hoogte van elke weigering
of beperking van de rechten, vermeld in het eerste lid. De verdere informatie over de
nadere redenen voor die weigering of die beperking hoeft niet te worden verstrekt
als dat de decretale en reglementaire opdrachten van de ambtenaren, vermeld in
artikel 20, §2, en de toezichthouders, vermeld in artikel 29bis, zou ondermijnen, met
behoud van de toepassing van het achtste lid. Als het nodig is, kan de voormelde
termijn met twee maanden worden verlengd, rekening houdend met het aantal
aanvragen en de complexiteit ervan. De verwerkingsverantwoordelijke brengt de
betrokkene binnen een maand vanaf de dag die volgt op de dag waarop hij het
verzoek heeft ontvangen, op de hoogte van die verlenging en van de redenen voor
het uitstel.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming informeert de
betrokkene ook over de mogelijkheid om een verzoek in te dienen bij de Vlaamse
toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens conform artikel 10/5
van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke
gegevensverkeer en om een beroep in rechte in te stellen.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming noteert de feitelijke of
juridische gronden waarop de beslissing is gebaseerd. Die informatie houdt hij ter
beschikking van de voormelde Vlaamse toezichtcommissie.
Nadat het onderzoek afgesloten is, worden de rechten, vermeld in artikel 13
tot en met 22 van de voormelde verordening, in voorkomend geval, conform artikel
12 van de voormelde verordening opnieuw toegepast.
Als een dossier dat persoonsgegevens als vermeld in het eerste lid, bevat,
naar het Openbaar Ministerie is gestuurd en kan leiden tot activiteiten onder leiding
van het Openbaar Ministerie of een onderzoeksrechter, en er onduidelijkheid is over
het geheim van het onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie of een
onderzoeksrechter, mag de bevoegde functionaris voor gegevensbescherming op
verzoek van de betrokkene overeenkomstig artikel 12 tot en met 22 van de
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voormelde verordening pas antwoorden nadat het Openbaar Ministerie of, in
voorkomend geval, de onderzoeksrechter heeft bevestigd dat een antwoord het
onderzoek niet in het gedrang brengt of kan brengen.”.
Afdeling 9. Wijziging van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering
van het zelfstandig ondernemerschap
Art. 9. In artikel 15 van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering
van het zelfstandig ondernemerschap, gewijzigd bij de wet van 11 mei 2003 en het
decreet van 8 juni 2018, wordt paragraaf 5 vervangen door wat volgt:
“§5. Met toepassing van artikel 23, lid 1, e) en h), van de 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)
kunnen de ambtenaren, vermeld in paragraaf 1, beslissen om de verplichtingen en
de rechten, vermeld in artikel 12 tot en met 22 van de voormelde verordening, niet
toe te passen bij de verwerkingen van persoonsgegevens in het kader van een
onderzoek dat betrekking heeft op een welbepaalde natuurlijke persoon, als voldaan
is aan de voorwaarden, vermeld in het tweede tot en met het tiende lid.
De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het eerste lid, geldt alleen gedurende
de periode waarin de betrokkene het voorwerp uitmaakt van een controle, een
onderzoek of de voorbereidende werkzaamheden die daarmee verband houden, in
het kader van de decretale en reglementaire opdrachten van de ambtenaren, vermeld
in paragraaf 1, op voorwaarde dat het voor het goede verloop van het onderzoek
noodzakelijk is of kan zijn dat de verplichtingen en de rechten, vermeld in artikel 12
tot en met 22 van de voormelde verordening, niet worden toegepast. De duur van
de voorbereidende werkzaamheden mag in voorkomend geval niet meer bedragen
dan een jaar vanaf de ontvangst van een verzoek tot uitoefening van een van de
rechten, vermeld in artikel 12 tot en met 22 van de voormelde verordening.
De persoonsgegevens, vermeld in het eerste lid, worden niet langer bewaard
dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het eerste lid, heeft geen betrekking op
de gegevens die losstaan van het voorwerp van het onderzoek dat of van de controle
die de weigering of beperking van de rechten, vermeld in het eerste lid, rechtvaardigt.
Als de betrokkene in het geval, vermeld in het eerste lid, tijdens de periode,
vermeld in het tweede lid, een verzoek indient op basis van artikel 12 tot en met 22
van de voormelde verordening, bevestigt de bevoegde functionaris voor
gegevensbescherming de ontvangst daarvan.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming brengt de betrokkene
schriftelijk, zo snel mogelijk en in elk geval binnen een maand vanaf de dag die volgt
op de dag waarop hij het verzoek heeft ontvangen, op de hoogte van elke weigering
of beperking van de rechten, vermeld in het eerste lid. De verdere informatie over de
nadere redenen voor die weigering of die beperking hoeft niet te worden verstrekt
als dat de decretale en reglementaire opdrachten van de ambtenaren, vermeld in
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paragraaf 1, zou ondermijnen, met behoud van de toepassing van het achtste lid. Als
het nodig is, kan de voormelde termijn met twee maanden worden verlengd, rekening
houdend met het aantal aanvragen en de complexiteit ervan. De
verwerkingsverantwoordelijke brengt de betrokkene binnen een maand vanaf de dag
die volgt op de dag waarop hij het verzoek heeft ontvangen, op de hoogte van die
verlenging en van de redenen voor het uitstel.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming informeert de
betrokkene ook over de mogelijkheid om een verzoek in te dienen bij de Vlaamse
toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens conform artikel 10/5
van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke
gegevensverkeer en om een beroep in rechte in te stellen.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming noteert de feitelijke of
juridische gronden waarop de beslissing is gebaseerd. Die informatie houdt hij ter
beschikking van de voormelde Vlaamse toezichtcommissie.
Nadat het onderzoek afgesloten is, worden de rechten, vermeld in artikel 13
tot en met 22 van de voormelde verordening, in voorkomend geval, conform artikel
12 van de voormelde verordening opnieuw toegepast.
Als een dossier dat persoonsgegevens als vermeld in het eerste lid, bevat,
naar het Openbaar Ministerie is gestuurd en kan leiden tot activiteiten onder leiding
van het Openbaar Ministerie of een onderzoeksrechter, en er onduidelijkheid is over
het geheim van het onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie of een
onderzoeksrechter, mag de bevoegde functionaris voor gegevensbescherming op
verzoek van de betrokkene overeenkomstig artikel 12 tot en met 22 van de
voormelde verordening pas antwoorden nadat het Openbaar Ministerie of, in
voorkomend geval, de onderzoeksrechter heeft bevestigd dat een antwoord het
onderzoek niet in het gedrang brengt of kan brengen.”.
Afdeling 10. Wijzigingen van het decreet van 2 maart 1999 houdende machtiging
tot deelneming in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
bevoegd voor de uitvoering van opdrachten met betrekking tot de werving en
selectie van overheidspersoneel
Art. 10. In artikel 5ter, §3, van het decreet van 2 maart 1999 houdende machtiging
tot deelneming in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
bevoegd voor de uitvoering van opdrachten met betrekking tot de werving en selectie
van overheidspersoneel, ingevoegd bij het decreet van 29 mei 2015 en gewijzigd bij
het decreet van 8 juni 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° het vierde tot en met het negende lid worden vervangen door wat volgt:
“Met toepassing van artikel 23, lid 1, e) en h), van de 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) kan
Audit Vlaanderen beslissen om de verplichtingen en de rechten, vermeld in artikel 12
tot en met 22 van de voormelde verordening, niet toe te passen bij de verwerkingen
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van persoonsgegevens in het kader van een onderzoek dat betrekking heeft op een
welbepaalde natuurlijke persoon, als voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in het
vijfde tot en met het dertiende lid.
De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het vierde lid, geldt alleen gedurende
de periode waarin de betrokkene het voorwerp uitmaakt van een controle, een
onderzoek of de voorbereidende werkzaamheden die daarmee verband houden, in
het kader van de decretale en reglementaire opdrachten van Audit Vlaanderen, op
voorwaarde dat het voor het goede verloop van het onderzoek noodzakelijk is of kan
zijn dat de verplichtingen en de rechten, vermeld in artikel 12 tot en met 22 van de
voormelde verordening, niet worden toegepast. De duur van de voorbereidende
werkzaamheden mag in voorkomend geval niet meer bedragen dan een jaar vanaf
de ontvangst van een verzoek tot uitoefening van een van de rechten, vermeld in
artikel 12 tot en met 22 van de voormelde verordening.
De persoonsgegevens, vermeld in het vierde lid, worden niet langer bewaard
dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het vierde lid, heeft geen betrekking op
de gegevens die losstaan van het voorwerp van het onderzoek dat of van de controle
die de weigering of beperking van de rechten, vermeld in het vierde lid, rechtvaardigt.
Als de betrokkene in het geval, vermeld in het vierde lid, tijdens de periode,
vermeld in het vijfde lid, een verzoek indient op basis van artikel 12 tot en met 22
van de voormelde verordening, bevestigt de bevoegde functionaris voor
gegevensbescherming de ontvangst daarvan.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming brengt de betrokkene
schriftelijk, zo snel mogelijk en in elk geval binnen een maand vanaf de dag die volgt
op de dag waarop hij het verzoek heeft ontvangen, op de hoogte van elke weigering
of beperking van de rechten, vermeld in het vierde lid. De verdere informatie over de
nadere redenen voor die weigering of die beperking hoeft niet te worden verstrekt
als dat de decretale en reglementaire opdrachten van Audit Vlaanderen zou
ondermijnen, met behoud van de toepassing van het elfde lid. Als het nodig is, kan
de voormelde termijn met twee maanden worden verlengd, rekening houdend met
het aantal aanvragen en de complexiteit ervan. De verwerkingsverantwoordelijke
brengt de betrokkene binnen een maand vanaf de dag die volgt op de dag waarop hij
het verzoek heeft ontvangen, op de hoogte van die verlenging en van de redenen
voor het uitstel.”;
2° er worden een tiende tot en met een dertiende lid toegevoegd, die luiden als volgt:
“De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming informeert de betrokkene ook
over de mogelijkheid om een verzoek in te dienen bij de Vlaamse toezichtcommissie
voor de verwerking van persoonsgegevens conform artikel 10/5 van het decreet van
18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer en om een
beroep in rechte in te stellen.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming noteert de feitelijke of
juridische gronden waarop de beslissing is gebaseerd. Die informatie houdt hij ter
beschikking van de voormelde Vlaamse toezichtcommissie.
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Nadat het onderzoek afgesloten is, worden de rechten, vermeld in artikel 13
tot en met 22 van de voormelde verordening, in voorkomend geval, conform artikel
12 van de voormelde verordening opnieuw toegepast.
Als een dossier dat persoonsgegevens als vermeld in het vierde lid, bevat, naar het
Openbaar Ministerie is gestuurd en kan leiden tot activiteiten onder leiding van het
Openbaar Ministerie of een onderzoeksrechter, en er onduidelijkheid is over het
geheim van het onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie of een
onderzoeksrechter, mag de bevoegde functionaris voor gegevensbescherming op
verzoek van de betrokkene overeenkomstig artikel 12 tot en met 22 van de
voormelde verordening pas antwoorden nadat het Openbaar Ministerie of, in
voorkomend geval, de onderzoeksrechter heeft bevestigd dat een antwoord het
onderzoek niet in het gedrang brengt of kan brengen.”.
Afdeling 11. Wijzigingen van het decreet van 20 april 2001 betreffende de
organisatie van het personenvervoer over de weg
Art. 11. In artikel 64, §2, van het decreet van 20 april 2001 betreffende de
organisatie van het personenvervoer over de weg, gewijzigd bij de decreten van 13
februari 2004 en 8 juni 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° het tweede tot en met het zevende lid worden vervangen door wat volgt:
“Met toepassing van artikel 23, lid 1, e) en h), van de 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)
kunnen de personeelsleden, vermeld in paragraaf 1, beslissen om de verplichtingen
en de rechten, vermeld in artikel 12 tot en met 22 van de voormelde verordening,
niet toe te passen bij de verwerkingen van persoonsgegevens in het kader van een
onderzoek dat betrekking heeft op een welbepaalde natuurlijke persoon, als voldaan
is aan de voorwaarden, vermeld in het derde tot en met het elfde lid.
De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het tweede lid, geldt alleen gedurende
de periode waarin de betrokkene het voorwerp uitmaakt van een controle, een
onderzoek of de voorbereidende werkzaamheden die daarmee verband houden, in
het kader van de decretale en reglementaire opdrachten van de personeelsleden,
vermeld in paragraaf 1, op voorwaarde dat het voor het goede verloop van het
onderzoek noodzakelijk is of kan zijn dat de verplichtingen en de rechten, vermeld in
artikel 12 tot en met 22 van de voormelde verordening, niet worden toegepast. De
duur van de voorbereidende werkzaamheden mag in voorkomend geval niet meer
bedragen dan een jaar vanaf de ontvangst van een verzoek tot uitoefening van een
van de rechten, vermeld in artikel 12 tot en met 22 van de voormelde verordening.
De persoonsgegevens, vermeld in het tweede lid, worden niet langer bewaard
dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het tweede lid, heeft geen betrekking
op de gegevens die losstaan van het voorwerp van het onderzoek dat of van de
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controle die de weigering of beperking van de rechten, vermeld in het tweede lid,
rechtvaardigt.
Als de betrokkene in het geval, vermeld in het tweede lid, tijdens de periode,
vermeld in het derde lid, een verzoek indient op basis van artikel 12 tot en met 22
van de voormelde verordening, bevestigt de bevoegde functionaris voor
gegevensbescherming de ontvangst daarvan.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming brengt de betrokkene
schriftelijk, zo snel mogelijk en in elk geval binnen een maand vanaf de dag die volgt
op de dag waarop hij het verzoek heeft ontvangen, op de hoogte van elke weigering
of beperking van de rechten, vermeld in het tweede lid. De verdere informatie over
de nadere redenen voor die weigering of die beperking hoeft niet te worden verstrekt
als dat de decretale en reglementaire opdrachten van de personeelsleden, vermeld
in paragraaf 1, zou ondermijnen, met behoud van de toepassing van het negende lid.
Als het nodig is, kan de voormelde termijn met twee maanden worden verlengd,
rekening houdend met het aantal aanvragen en de complexiteit ervan. De
verwerkingsverantwoordelijke brengt de betrokkene binnen een maand vanaf de dag
die volgt op de dag waarop hij het verzoek heeft ontvangen, op de hoogte van die
verlenging en van de redenen voor het uitstel.”;
2° er worden een achtste tot en met een elfde lid toegevoegd, die luiden als volgt:
“De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming informeert de betrokkene ook
over de mogelijkheid om een verzoek in te dienen bij de Vlaamse toezichtcommissie
voor de verwerking van persoonsgegevens conform artikel 10/5 van het decreet van
18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer en om een
beroep in rechte in te stellen.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming noteert de feitelijke of
juridische gronden waarop de beslissing is gebaseerd. Die informatie houdt hij ter
beschikking van de voormelde Vlaamse toezichtcommissie.
Nadat het onderzoek afgesloten is, worden de rechten, vermeld in artikel 13
tot en met 22 van de voormelde verordening, in voorkomend geval, conform artikel
12 van de voormelde verordening opnieuw toegepast.
Als een dossier dat persoonsgegevens als vermeld in het tweede lid, bevat,
naar het Openbaar Ministerie is gestuurd en kan leiden tot activiteiten onder leiding
van het Openbaar Ministerie of een onderzoeksrechter, en er onduidelijkheid is over
het geheim van het onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie of een
onderzoeksrechter, mag de bevoegde functionaris voor gegevensbescherming op
verzoek van de betrokkene overeenkomstig artikel 12 tot en met 22 van de
voormelde verordening pas antwoorden nadat het Openbaar Ministerie of, in
voorkomend geval, de onderzoeksrechter heeft bevestigd dat een antwoord het
onderzoek niet in het gedrang brengt of kan brengen.”.
Afdeling 12. Wijziging van het decreet van 24 januari 2003 houdende bescherming
van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang
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Art. 12. Artikel 21bis van het decreet van 24 januari 2003 houdende bescherming
van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang, ingevoegd bij het
decreet van 8 juni 2018, wordt vervangen door wat volgt:
“Met toepassing van artikel 23, lid 1, e) en h), van de 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)
kunnen de ambtenaren, vermeld in artikel 20 van dit decreet, beslissen om de
verplichtingen en de rechten, vermeld in artikel 12 tot en met 22 van de voormelde
verordening, niet toe te passen bij de verwerkingen van persoonsgegevens in het
kader van een onderzoek dat betrekking heeft op een welbepaalde natuurlijke
persoon, als voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in het tweede tot en met het
tiende lid.
De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het eerste lid, geldt alleen gedurende
de periode waarin de betrokkene het voorwerp uitmaakt van een controle, een
onderzoek of de voorbereidende werkzaamheden die daarmee verband houden, in
het kader van de decretale en reglementaire opdrachten van de ambtenaren, vermeld
in artikel 20 van dit decreet, op voorwaarde dat het voor het goede verloop van het
onderzoek noodzakelijk is of kan zijn dat de verplichtingen en de rechten, vermeld in
artikel 12 tot en met 22 van de voormelde verordening, niet worden toegepast. De
duur van de voorbereidende werkzaamheden mag in voorkomend geval niet meer
bedragen dan een jaar vanaf de ontvangst van een verzoek tot uitoefening van een
van de rechten, vermeld in artikel 12 tot en met 22 van de voormelde verordening.
De persoonsgegevens, vermeld in het eerste lid, worden niet langer bewaard
dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het eerste lid, heeft geen betrekking op
de gegevens die losstaan van het voorwerp van het onderzoek dat of van de controle
die de weigering of beperking van de rechten, vermeld in het eerste lid, rechtvaardigt.
Als de betrokkene in het geval, vermeld in het eerste lid, tijdens de periode,
vermeld in het tweede lid, een verzoek indient op basis van artikel 12 tot en met 22
van de voormelde verordening, bevestigt de bevoegde functionaris voor
gegevensbescherming de ontvangst daarvan.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming brengt de betrokkene
schriftelijk, zo snel mogelijk en in elk geval binnen een maand vanaf de dag die volgt
op de dag waarop hij het verzoek heeft ontvangen, op de hoogte van elke weigering
of beperking van de rechten, vermeld in het eerste lid. De verdere informatie over de
nadere redenen voor die weigering of die beperking hoeft niet te worden verstrekt
als dat de decretale en reglementaire opdrachten van de ambtenaren, vermeld in
artikel 20, zou ondermijnen, met behoud van de toepassing van het achtste lid. Als
dat nodig is, kan de voormelde termijn met twee maanden worden verlengd, rekening
houdend met het aantal aanvragen en de complexiteit ervan. De
verwerkingsverantwoordelijke brengt de betrokkene binnen een maand vanaf de dag
die volgt op de dag waarop hij het verzoek heeft ontvangen, op de hoogte van die
verlenging en van de redenen voor het uitstel.
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De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming informeert de
betrokkene ook over de mogelijkheid om een verzoek in te dienen bij de Vlaamse
toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens conform artikel 10/5
van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke
gegevensverkeer en om een beroep in rechte in te stellen.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming noteert de feitelijke of
juridische gronden waarop de beslissing is gebaseerd. Die informatie houdt hij ter
beschikking van de voormelde Vlaamse toezichtcommissie.
Nadat het onderzoek afgesloten is, worden de rechten, vermeld in artikel 13
tot en met 22 van de voormelde verordening, in voorkomend geval, conform artikel
12 van de voormelde verordening opnieuw toegepast.
Als een dossier dat persoonsgegevens als vermeld in het eerste lid, bevat,
naar het Openbaar Ministerie is gestuurd en kan leiden tot activiteiten onder leiding
van het Openbaar Ministerie of een onderzoeksrechter, en er onduidelijkheid is over
het geheim van het onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie of een
onderzoeksrechter, mag de bevoegde functionaris voor gegevensbescherming op
verzoek van de betrokkene overeenkomstig artikel 12 tot en met 22 van de
voormelde verordening pas antwoorden nadat het Openbaar Ministerie of, in
voorkomend geval, de onderzoeksrechter heeft bevestigd dat een antwoord het
onderzoek niet in het gedrang brengt of kan brengen.”.
Afdeling 13. Wijzigingen van het decreet houdende sociaalrechtelijk toezicht van 30
april 2004
Art. 13. In artikel 8, §1, van het decreet houdende sociaalrechtelijk toezicht van 30
april 2004, gewijzigd bij het decreet van 8 juni 2018, worden de volgende
wijzigingen aangebracht:
1° het tweede tot en met het zevende lid worden vervangen door wat volgt:
“Met toepassing van artikel 23, lid 1, e) en h), van de 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)
kunnen de sociaalrechtelijke inspecteurs beslissen om de verplichtingen en de
rechten, vermeld in artikel 12 tot en met 22 van de voormelde verordening, niet toe
te passen bij de verwerkingen van persoonsgegevens in het kader van een onderzoek
dat betrekking heeft op een welbepaalde natuurlijke persoon, als voldaan is aan de
voorwaarden, vermeld in het derde tot en met het elfde lid.
De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het tweede lid, geldt alleen gedurende
de periode waarin de betrokkene het voorwerp uitmaakt van een controle, een
onderzoek of de voorbereidende werkzaamheden die daarmee verband houden, in
het kader van de decretale en reglementaire opdrachten van de sociaalrechtelijke
inspecteurs, op voorwaarde dat het voor het goede verloop van het onderzoek
noodzakelijk is of kan zijn dat de verplichtingen en de rechten, vermeld in artikel 12
Pagina 23 van 63

tot en met 22 van de voormelde verordening, niet worden toegepast. De duur van
de voorbereidende werkzaamheden mag in voorkomend geval niet meer bedragen
dan een jaar vanaf de ontvangst van een verzoek tot uitoefening van een van de
rechten, vermeld in artikel 12 tot en met 22 van de voormelde verordening.
De persoonsgegevens, vermeld in het tweede lid, worden niet langer bewaard
dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het tweede lid, heeft geen betrekking
op de gegevens die losstaan van het voorwerp van het onderzoek dat of van de
controle die de weigering of beperking van de rechten, vermeld in het tweede lid,
rechtvaardigt.
Als de betrokkene in het geval, vermeld in het tweede lid, tijdens de periode,
vermeld in het derde lid, een verzoek indient op basis van artikel 12 tot en met 22
van de voormelde verordening, bevestigt de bevoegde functionaris voor
gegevensbescherming de ontvangst daarvan.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming brengt de betrokkene
schriftelijk, zo snel mogelijk en in elk geval binnen een maand vanaf de dag die volgt
op de dag waarop hij het verzoek heeft ontvangen, op de hoogte van elke weigering
of beperking van de rechten, vermeld in het tweede lid. De verdere informatie over
de nadere redenen voor die weigering of die beperking hoeft niet te worden verstrekt
als dat de decretale en reglementaire opdrachten van de sociaalrechtelijke
inspecteurs zou ondermijnen, met behoud van de toepassing van het negende lid.
Als het nodig is, kan de voormelde termijn met twee maanden worden verlengd,
rekening houdend met het aantal aanvragen en de complexiteit ervan. De
verwerkingsverantwoordelijke brengt de betrokkene binnen een maand vanaf de dag
die volgt op de dag waarop hij het verzoek heeft ontvangen, op de hoogte van die
verlenging en van de redenen voor het uitstel.”;
2° er worden een achtste tot en met een elfde lid toegevoegd, die luiden als volgt:
“De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming informeert de betrokkene ook
over de mogelijkheid om een verzoek in te dienen bij de Vlaamse toezichtcommissie
voor de verwerking van persoonsgegevens conform artikel 10/5 van het decreet van
18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer en om een
beroep in rechte in te stellen.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming noteert de feitelijke of
juridische gronden waarop de beslissing is gebaseerd. Die informatie houdt hij ter
beschikking van de voormelde Vlaamse toezichtcommissie.
Nadat het onderzoek afgesloten is, worden de rechten, vermeld in artikel 13
tot en met 22 van de voormelde verordening, in voorkomend geval, conform artikel
12 van de voormelde verordening opnieuw toegepast.
Als een dossier dat persoonsgegevens als vermeld in het tweede lid, bevat,
naar het Openbaar Ministerie is gestuurd en kan leiden tot activiteiten onder leiding
van het Openbaar Ministerie of een onderzoeksrechter, en er onduidelijkheid is over
het geheim van het onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie of een
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onderzoeksrechter, mag de bevoegde functionaris voor gegevensbescherming op
verzoek van de betrokkene overeenkomstig artikel 12 tot en met 22 van de
voormelde verordening pas antwoorden nadat het Openbaar Ministerie of, in
voorkomend geval, de onderzoeksrechter heeft bevestigd dat een antwoord het
onderzoek niet in het gedrang brengt of kan brengen.”.
Afdeling 14. Wijziging van de wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning
van handelsvestigingen
Art. 14. In artikel 14 van de wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning
van handelsvestigingen, gewijzigd bij het decreet van 8 juni 2018, wordt paragraaf
5 vervangen door wat volgt:
“§5. Met toepassing van artikel 23, lid 1, e) en h), van de 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)
kunnen de ambtenaren, vermeld in paragraaf 1, beslissen om de verplichtingen en
de rechten, vermeld in artikel 12 tot en met 22 van de voormelde verordening, niet
toe te passen bij de verwerkingen van persoonsgegevens in het kader van een
onderzoek dat betrekking heeft op een welbepaalde natuurlijke persoon, als voldaan
is aan de voorwaarden, vermeld in het tweede tot en met het tiende lid.
De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het eerste lid, geldt alleen gedurende
de periode waarin de betrokkene het voorwerp uitmaakt van een controle, een
onderzoek of de voorbereidende werkzaamheden die daarmee verband houden, in
het kader van de decretale en reglementaire opdrachten van de ambtenaren, vermeld
in paragraaf 1, op voorwaarde dat het voor het goede verloop van het onderzoek
noodzakelijk is of kan zijn dat de verplichtingen en de rechten, vermeld in artikel 12
tot en met 22 van de voormelde verordening, niet worden toegepast. De duur van
de voorbereidende werkzaamheden mag in voorkomend geval niet meer bedragen
dan een jaar vanaf de ontvangst van een verzoek tot uitoefening van een van de
rechten, vermeld in artikel 12 tot en met 22 van de voormelde verordening.
De persoonsgegevens, vermeld in het eerste lid, worden niet langer bewaard
dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het eerste lid, heeft geen betrekking op
de gegevens die losstaan van het voorwerp van het onderzoek dat of van de controle
die de weigering of beperking van de rechten, vermeld in het eerste lid, rechtvaardigt.
Als de betrokkene in het geval, vermeld in het eerste lid, tijdens de periode,
vermeld in het tweede lid, een verzoek indient op basis van artikel 12 tot en met 22
van de voormelde verordening, bevestigt de bevoegde functionaris voor
gegevensbescherming de ontvangst daarvan.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming brengt de betrokkene
schriftelijk, zo snel mogelijk en in elk geval binnen een maand vanaf de dag die volgt
op de dag waarop hij het verzoek heeft ontvangen, op de hoogte van elke weigering
of beperking van de rechten, vermeld in het eerste lid. De verdere informatie over de
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nadere redenen voor die weigering of die beperking hoeft niet te worden verstrekt
als dat de decretale en reglementaire opdrachten van de ambtenaren, vermeld in
paragraaf 1, zou ondermijnen, met behoud van de toepassing van het achtste lid. Als
het nodig is, kan de voormelde termijn met twee maanden worden verlengd, rekening
houdend met het aantal aanvragen en de complexiteit ervan. De
verwerkingsverantwoordelijke brengt de betrokkene binnen een maand vanaf de dag
die volgt op de dag waarop hij het verzoek heeft ontvangen, op de hoogte van die
verlenging en van de redenen voor het uitstel.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming informeert de
betrokkene ook over de mogelijkheid om een verzoek in te dienen bij de Vlaamse
toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens conform artikel 10/5
van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke
gegevensverkeer en om een beroep in rechte in te stellen.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming noteert de feitelijke of
juridische gronden waarop de beslissing is gebaseerd. Die informatie houdt hij ter
beschikking van de voormelde Vlaamse toezichtcommissie.
Nadat het onderzoek afgesloten is, worden de rechten, vermeld in artikel 13
tot en met 22 van de voormelde verordening, in voorkomend geval, conform artikel
12 van de voormelde verordening opnieuw toegepast.
Als een dossier dat persoonsgegevens als vermeld in het eerste lid, bevat,
naar het Openbaar Ministerie is gestuurd en kan leiden tot activiteiten onder leiding
van het Openbaar Ministerie of een onderzoeksrechter, en er onduidelijkheid is over
het geheim van het onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie of een
onderzoeksrechter, mag de bevoegde functionaris voor gegevensbescherming op
verzoek van de betrokkene overeenkomstig artikel 12 tot en met 22 van de
voormelde verordening pas antwoorden nadat het Openbaar Ministerie of, in
voorkomend geval, de onderzoeksrechter heeft bevestigd dat een antwoord het
onderzoek niet in het gedrang brengt of kan brengen.”.
Afdeling 15. Wijzigingen van het Provinciedecreet van 9 december 2005
Art. 15. In artikel 256 van het Provinciedecreet van 9 december 2005, gewijzigd bij
de decreten van 30 april 2009, 29 juni 2012, 5 juli 2013 en 8 juni 2018, worden de
volgende wijzigingen aangebracht:
1° het vierde tot en met het negende lid worden vervangen door wat volgt:
“Met toepassing van artikel 23, lid 1, e) en h), van de 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) kan
Audit Vlaanderen beslissen om de verplichtingen en de rechten, vermeld in artikel 12
tot en met 22 van de voormelde verordening, niet toe te passen bij de verwerkingen
van persoonsgegevens in het kader van een onderzoek dat betrekking heeft op een
welbepaalde natuurlijke persoon, als voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in het
vijfde tot en met het dertiende lid.
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De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het vierde lid, geldt alleen gedurende
de periode waarin de betrokkene het voorwerp uitmaakt van een controle, een
onderzoek of de voorbereidende werkzaamheden die daarmee verband houden, in
het kader van de decretale en reglementaire opdrachten van Audit Vlaanderen, op
voorwaarde dat het voor het goede verloop van het onderzoek noodzakelijk is of kan
zijn dat de verplichtingen en de rechten, vermeld in artikel 12 tot en met 22 van de
voormelde verordening, niet worden toegepast. De duur van de voorbereidende
werkzaamheden mag in voorkomend geval niet meer bedragen dan een jaar vanaf
de ontvangst van een verzoek tot uitoefening van een van de rechten, vermeld in
artikel 12 tot en met 22 van de voormelde verordening.
De persoonsgegevens, vermeld in het vierde lid, worden niet langer bewaard
dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het vierde lid, heeft geen betrekking op
de gegevens die losstaan van het voorwerp van het onderzoek dat of van de controle
die de weigering of beperking van de rechten, vermeld in het eerste lid, rechtvaardigt.
Als de betrokkene in het geval, vermeld in het vierde lid, tijdens de periode,
vermeld in het vijfde lid, een verzoek indient op basis van artikel 12 tot en met 22
van de voormelde verordening, bevestigt de bevoegde functionaris voor
gegevensbescherming de ontvangst daarvan.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming brengt de betrokkene
schriftelijk, zo snel mogelijk en in elk geval binnen een maand vanaf de dag die volgt
op de dag waarop hij het verzoek heeft ontvangen, op de hoogte van elke weigering
of beperking van de rechten, vermeld in het vierde lid. De verdere informatie over de
nadere redenen voor die weigering of die beperking hoeft niet te worden verstrekt
als dat de decretale en reglementaire opdrachten van Audit Vlaanderen zou
ondermijnen, met behoud van de toepassing van het elfde lid. Als het nodig is, kan
de voormelde termijn met twee maanden worden verlengd, rekening houdend met
het aantal aanvragen en de complexiteit ervan. De verwerkingsverantwoordelijke
brengt de betrokkene binnen een maand vanaf de dag die volgt op de dag waarop hij
het verzoek heeft ontvangen, op de hoogte van die verlenging en van de redenen
voor het uitstel.”;
2° er worden een tiende tot en met een dertiende lid toegevoegd, die luiden als volgt:
“De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming informeert de betrokkene ook
over de mogelijkheid om een verzoek in te dienen bij de Vlaamse toezichtcommissie
voor de verwerking van persoonsgegevens conform artikel 10/5 van het decreet van
18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer en om een
beroep in rechte in te stellen.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming noteert de feitelijke of
juridische gronden waarop de beslissing is gebaseerd. Die informatie houdt hij ter
beschikking van de voormelde Vlaamse toezichtcommissie.
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Nadat het onderzoek afgesloten is, worden de rechten, vermeld in artikel 13
tot en met 22 van de voormelde verordening, in voorkomend geval, conform artikel
12 van de voormelde verordening opnieuw toegepast.
Als een dossier dat persoonsgegevens als vermeld in het vierde lid, bevat,
naar het Openbaar Ministerie is gestuurd en kan leiden tot activiteiten onder leiding
van het Openbaar Ministerie of een onderzoeksrechter, en er onduidelijkheid is over
het geheim van het onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie of een
onderzoeksrechter, mag de bevoegde functionaris voor gegevensbescherming op
verzoek van de betrokkene overeenkomstig artikel 12 tot en met 22 van de
voormelde verordening pas antwoorden nadat het Openbaar Ministerie of, in
voorkomend geval, de onderzoeksrechter heeft bevestigd dat een antwoord het
onderzoek niet in het gedrang brengt of kan brengen.”.
Afdeling 16. Wijzigingen van het decreet van 16 juni 2006 betreffende de
begeleiding van de scheepvaart op de maritieme toegangswegen en de organisatie
van het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum
Art. 16. In artikel 54, §3, van het decreet van 16 juni 2006 betreffende de
begeleiding van de scheepvaart op de maritieme toegangswegen en de organisatie
van het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum, gewijzigd bij het decreet van 8
juni 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° het derde tot en met het achtste lid worden vervangen door wat volgt:
“Met toepassing van artikel 23, lid 1, e) en h), van de 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)
kunnen de personeelsleden van de bevoegde instantie, vermeld in paragraaf 1,
beslissen om de verplichtingen en de rechten, vermeld in artikel 12 tot en met 22
van de voormelde verordening, niet toe te passen bij de verwerkingen van
persoonsgegevens in het kader van een onderzoek dat betrekking heeft op een
welbepaalde natuurlijke persoon, als voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in het
vierde tot en met het twaalfde lid.
De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het derde lid, geldt alleen gedurende
de periode waarin de betrokkene het voorwerp uitmaakt van een controle, een
onderzoek of de voorbereidende werkzaamheden die daarmee verband houden, in
het kader van de decretale en reglementaire opdrachten van de personeelsleden van
de bevoegde instantie, vermeld in paragraaf 1, op voorwaarde dat het voor het goede
verloop van het onderzoek noodzakelijk is of kan zijn dat de verplichtingen en de
rechten, vermeld in artikel 12 tot en met 22 van de voormelde verordening, niet
worden toegepast. De duur van de voorbereidende werkzaamheden mag in
voorkomend geval niet meer bedragen dan een jaar vanaf de ontvangst van een
verzoek tot uitoefening van een van de rechten, vermeld in artikel 12 tot en met 22
van de voormelde verordening.
De persoonsgegevens, vermeld in het derde lid, worden niet langer bewaard
dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
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De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het derde lid, heeft geen betrekking op
de gegevens die losstaan van het voorwerp van het onderzoek dat of van de controle
die de weigering of beperking van de rechten, vermeld in het eerste lid, rechtvaardigt.
Als de betrokkene in het geval, vermeld in het derde lid, tijdens de periode,
vermeld in het vierde lid, een verzoek indient op basis van artikel 12 tot en met 22
van de voormelde verordening, bevestigt de bevoegde functionaris voor
gegevensbescherming de ontvangst daarvan.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming brengt de betrokkene
schriftelijk, zo snel mogelijk en in elk geval binnen een maand vanaf de dag die volgt
op de dag waarop hij het verzoek heeft ontvangen, op de hoogte van elke weigering
of beperking van de rechten, vermeld in het derde lid. De verdere informatie over de
nadere redenen voor die weigering of die beperking hoeft niet te worden verstrekt
als dat de decretale en reglementaire opdrachten van de personeelsleden van de
bevoegde instantie, vermeld in paragraaf 1, zou ondermijnen, met behoud van de
toepassing van het tiende lid. Als het nodig is, kan de voormelde termijn met twee
maanden worden verlengd, rekening houdend met het aantal aanvragen en de
complexiteit ervan. De verwerkingsverantwoordelijke brengt de betrokkene binnen
een maand vanaf de dag die volgt op de dag waarop hij het verzoek heeft ontvangen,
op de hoogte van die verlenging en van de redenen voor het uitstel.”;
2° er worden een negende tot en met een twaalfde lid toegevoegd, die luiden als
volgt:
“De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming informeert de betrokkene ook
over de mogelijkheid om een verzoek in te dienen bij de Vlaamse toezichtcommissie
voor de verwerking van persoonsgegevens conform artikel 10/5 van het decreet van
18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer en om een
beroep in rechte in te stellen.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming noteert de feitelijke of
juridische gronden waarop de beslissing is gebaseerd. Die informatie houdt hij ter
beschikking van de voormelde Vlaamse toezichtcommissie.
Nadat het onderzoek afgesloten is, worden de rechten, vermeld in artikel 13
tot en met 22 van de voormelde verordening, in voorkomend geval, conform artikel
12 van de voormelde verordening opnieuw toegepast.
Als een dossier dat persoonsgegevens als vermeld in het derde lid, bevat, naar
het Openbaar Ministerie is gestuurd en kan leiden tot activiteiten onder leiding van
het Openbaar Ministerie of een onderzoeksrechter, en er onduidelijkheid is over het
geheim van het onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie of een
onderzoeksrechter, mag de bevoegde functionaris voor gegevensbescherming op
verzoek van de betrokkene overeenkomstig artikel 12 tot en met 22 van de
voormelde verordening pas antwoorden nadat het Openbaar Ministerie of, in
voorkomend geval, de onderzoeksrechter heeft bevestigd dat een antwoord het
onderzoek niet in het gedrang brengt of kan brengen.”.
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Afdeling 17. Wijziging van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep
en televisie
Art. 17. In artikel 33, §2, van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radioomroep en televisie, vervangen bij het decreet van 5 juli 2013 en gewijzigd bij het
decreet van 8 juni 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° het tweede tot en met het zevende lid worden vervangen door wat volgt:
“Met toepassing van artikel 23, lid 1, e) en h), van de 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) kan
Audit Vlaanderen beslissen om de verplichtingen en de rechten, vermeld in artikel 12
tot en met 22 van de voormelde verordening, niet toe te passen bij de verwerkingen
van persoonsgegevens in het kader van een onderzoek dat betrekking heeft op een
welbepaalde natuurlijke persoon, als voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in het
derde tot en met het elfde lid.
De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het tweede lid, geldt alleen gedurende
de periode waarin de betrokkene het voorwerp uitmaakt van een controle, een
onderzoek of de voorbereidende werkzaamheden die daarmee verband houden, in
het kader van de decretale en reglementaire opdrachten van Audit Vlaanderen, op
voorwaarde dat het voor het goede verloop van het onderzoek noodzakelijk is of kan
zijn dat de verplichtingen en de rechten, vermeld in artikel 12 tot en met 22 van de
voormelde verordening, niet worden toegepast. De duur van de voorbereidende
werkzaamheden mag in voorkomend geval niet meer bedragen dan een jaar vanaf
de ontvangst van een verzoek tot uitoefening van een van de rechten, vermeld in
artikel 12 tot en met 22 van de voormelde verordening.
De persoonsgegevens, vermeld in het tweede lid, worden niet langer bewaard
dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het tweede lid, heeft geen betrekking
op de gegevens die losstaan van het voorwerp van het onderzoek dat of van de
controle die de weigering of beperking van de rechten, vermeld in het tweede lid,
rechtvaardigt.
Als de betrokkene in het geval, vermeld in het tweede lid, tijdens de periode,
vermeld in het derde lid, een verzoek indient op basis van artikel 12 tot en met 22
van de voormelde verordening, bevestigt de bevoegde functionaris voor
gegevensbescherming de ontvangst daarvan.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming brengt de betrokkene
schriftelijk, zo snel mogelijk en in elk geval binnen een maand vanaf de dag die volgt
op de dag waarop hij het verzoek heeft ontvangen, op de hoogte van elke weigering
of beperking van de rechten, vermeld in het tweede lid. De verdere informatie over
de nadere redenen voor die weigering of die beperking hoeft niet te worden verstrekt
als dat de decretale en reglementaire opdrachten van Audit Vlaanderen zou
ondermijnen, met behoud van de toepassing van het negende lid. Als het nodig is,
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kan de voormelde termijn met twee maanden worden verlengd, rekening houdend
met
het
aantal
aanvragen
en
de
complexiteit
ervan.
De
verwerkingsverantwoordelijke brengt de betrokkene binnen een maand vanaf de dag
die volgt op de dag waarop hij het verzoek heeft ontvangen, op de hoogte van die
verlenging en van de redenen voor het uitstel.”;
2° er worden een achtste tot en met een elfde lid toegevoegd, die luiden als volgt:
“De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming informeert de betrokkene ook
over de mogelijkheid om een verzoek in te dienen bij de Vlaamse toezichtcommissie
voor de verwerking van persoonsgegevens conform artikel 10/5 van het decreet van
18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer en om een
beroep in rechte in te stellen.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming noteert de feitelijke of
juridische gronden waarop de beslissing is gebaseerd. Die informatie houdt hij ter
beschikking van de voormelde Vlaamse toezichtcommissie.
Nadat het onderzoek afgesloten is, worden de rechten, vermeld in artikel 13
tot en met 22 van de voormelde verordening, in voorkomend geval, conform artikel
12 van de voormelde verordening opnieuw toegepast.
Als een dossier dat persoonsgegevens als vermeld in het tweede lid, bevat,
naar het Openbaar Ministerie is gestuurd en kan leiden tot activiteiten onder leiding
van het Openbaar Ministerie of een onderzoeksrechter, en er onduidelijkheid is over
het geheim van het onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie of een
onderzoeksrechter, mag de bevoegde functionaris voor gegevensbescherming op
verzoek van de betrokkene overeenkomstig artikel 12 tot en met 22 van de
voormelde verordening pas antwoorden nadat het Openbaar Ministerie of, in
voorkomend geval, de onderzoeksrechter heeft bevestigd dat een antwoord het
onderzoek niet in het gedrang brengt of kan brengen.”.
Afdeling 18. Wijziging van het decreet van 3 april 2009 houdende de organisatie
van co-existentie van genetisch gemodificeerde gewassen met conventionele
gewassen en biologische gewassen
Art. 18. Artikel 16/1 van het decreet van 3 april 2009 houdende de organisatie van
co-existentie van genetisch gemodificeerde gewassen met conventionele gewassen
en biologische gewassen, ingevoegd bij het decreet van 8 juni 2018, wordt vervangen
door wat volgt:
“Art. 16/1. Met toepassing van artikel 23, lid 1, e) en h), van de 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) kan
de bevoegde toezichthouder beslissen de verplichtingen en de rechten, vermeld in
artikel 12 tot en met 22 van de voormelde verordening, niet toe te passen bij de
verwerkingen van persoonsgegevens in het kader van een onderzoek dat betrekking
heeft op een welbepaalde natuurlijke persoon, als voldaan is aan de voorwaarden,
vermeld in het tweede tot en met het tiende lid.
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De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het eerste lid, geldt alleen gedurende
de periode waarin de betrokkene het voorwerp uitmaakt van een controle, een
onderzoek of de voorbereidende werkzaamheden die daarmee verband houden, in
het kader van de decretale en reglementaire opdrachten van de bevoegde
toezichthouder, op voorwaarde dat het voor het goede verloop van het onderzoek
noodzakelijk is of kan zijn dat de verplichtingen en de rechten, vermeld in artikel 12
tot en met 22 van de voormelde verordening, niet worden toegepast. De duur van
de voorbereidende werkzaamheden mag in voorkomend geval niet meer bedragen
dan een jaar vanaf de ontvangst van een verzoek tot uitoefening van een van de
rechten, vermeld in artikel 12 tot en met 22 van de voormelde verordening.
De persoonsgegevens, vermeld in het eerste lid, worden niet langer bewaard
dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het eerste lid, heeft geen betrekking op
de gegevens die losstaan van het voorwerp van het onderzoek dat of van de controle
die de weigering of beperking van de rechten, vermeld in het eerste lid, rechtvaardigt.
Als de betrokkene in het geval, vermeld in het eerste lid, tijdens de periode,
vermeld in het tweede lid, een verzoek indient op basis van artikel 12 tot en met 22
van de voormelde verordening, bevestigt de bevoegde functionaris voor
gegevensbescherming de ontvangst daarvan.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming brengt de betrokkene
schriftelijk, zo snel mogelijk en in elk geval binnen een maand vanaf de dag die volgt
op de dag waarop hij het verzoek heeft ontvangen, op de hoogte van elke weigering
of beperking van de rechten, vermeld in het eerste lid. De verdere informatie over de
nadere redenen voor die weigering of die beperking hoeft niet te worden verstrekt
als dat de decretale en reglementaire opdrachten van bevoegde toezichthouder zou
ondermijnen, met behoud van de toepassing van het achtste lid. Als het nodig is, kan
de voormelde termijn met twee maanden worden verlengd, rekening houdend met
het aantal aanvragen en de complexiteit ervan. De verwerkingsverantwoordelijke
brengt de betrokkene binnen een maand vanaf de dag die volgt op de dag waarop hij
het verzoek heeft ontvangen, op de hoogte van die verlenging en van de redenen
voor het uitstel.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming informeert de
betrokkene ook over de mogelijkheid om een verzoek in te dienen bij de Vlaamse
toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens conform artikel 10/5
van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke
gegevensverkeer en om een beroep in rechte in te stellen.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming noteert de feitelijke of
juridische gronden waarop de beslissing is gebaseerd. Die informatie houdt hij ter
beschikking van de voormelde Vlaamse toezichtcommissie.
Nadat het onderzoek afgesloten is, worden de rechten, vermeld in artikel 13
tot en met 22 van de voormelde verordening, in voorkomend geval, conform artikel
12 van de voormelde verordening opnieuw toegepast.
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Als een dossier dat persoonsgegevens als vermeld in het eerste lid, bevat,
naar het Openbaar Ministerie is gestuurd en kan leiden tot activiteiten onder leiding
van het Openbaar Ministerie of een onderzoeksrechter, en er onduidelijkheid is over
het geheim van het onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie of een
onderzoeksrechter, mag de bevoegde functionaris voor gegevensbescherming op
verzoek van de betrokkene overeenkomstig artikel 12 tot en met 22 van de
voormelde verordening pas antwoorden nadat het Openbaar Ministerie of, in
voorkomend geval, de onderzoeksrechter heeft bevestigd dat een antwoord het
onderzoek niet in het gedrang brengt of kan brengen.”.
Afdeling 19. Wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009
Art. 19. Artikel 13.1.1/1 van het Energiedecreet van 8 mei 2009, ingevoegd bij het
decreet van 8 juni 2018, wordt vervangen door wat volgt:
“Art. 13.1.1/1. Met toepassing van artikel 23, lid 1, e) en h), van de 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)
kunnen de personeelsleden die bevoegd zijn om toezicht uit te oefenen, vermeld in
artikel 13.1.1, §1 en de toezichthouders, vermeld in artikel 13.1.2, §2, eerste lid,
artikel 13.1.3, eerste lid, artikel 13.1.4, §1, eerste lid, artikel 13.1.5, §1, eerste lid,
artikel 13.1.6, eerste lid en artikel 13.1.7, eerste lid, beslissen de verplichtingen en
de rechten, vermeld in artikel 12 tot en met 22 van de voormelde verordening, niet
toe te passen bij de verwerkingen van persoonsgegevens in het kader van een
onderzoek dat betrekking heeft op een welbepaalde natuurlijke persoon, als voldaan
is aan de voorwaarden, vermeld in het tweede tot en met het tiende lid.
De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het eerste lid, geldt alleen gedurende
de periode waarin de betrokkene het voorwerp uitmaakt van een controle, een
onderzoek of de voorbereidende werkzaamheden die daarmee verband houden, in
het kader van de decretale en reglementaire opdrachten van de personeelsleden die
bevoegd zijn om toezicht uit te oefenen, vermeld in artikel 13.1.1, §1 en de
toezichthouders, vermeld in artikel 13.1.2, §2, eerste lid, artikel 13.1.3, eerste lid,
artikel 13.1.4, §1, eerste lid, artikel 13.1.5, §1, eerste lid, artikel 13.1.6, eerste lid
en artikel 13.1.7, eerst lid, op voorwaarde dat het voor het goede verloop van het
onderzoek noodzakelijk is of kan zijn dat de verplichtingen en de rechten, vermeld in
artikel 12 tot en met 22 van de voormelde verordening, niet worden toegepast. De
duur van de voorbereidende werkzaamheden mag in voorkomend geval niet meer
bedragen dan een jaar vanaf de ontvangst van een verzoek tot uitoefening van een
van de rechten, vermeld in artikel 12 tot en met 22 van de voormelde verordening.
De persoonsgegevens, vermeld in het eerste lid, worden niet langer bewaard
dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het eerste lid, heeft geen betrekking op
de gegevens die losstaan van het voorwerp van het onderzoek dat of van de controle
die de weigering of beperking van de rechten, vermeld in het eerste lid, rechtvaardigt.
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Als de betrokkene in het geval, vermeld in het eerste lid, tijdens de periode,
vermeld in het tweede lid, een verzoek indient op basis van artikel 12 tot en met 22
van de voormelde verordening, bevestigt de bevoegde functionaris voor
gegevensbescherming de ontvangst daarvan.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming brengt de betrokkene
schriftelijk, zo snel mogelijk en in elk geval binnen een maand vanaf de dag die volgt
op de dag waarop hij het verzoek heeft ontvangen, op de hoogte van elke weigering
of beperking van de rechten, vermeld in het eerste lid. De verdere informatie over de
nadere redenen voor die weigering of die beperking hoeft niet te worden verstrekt
als dat de decretale en reglementaire opdrachten van de personeelsleden die bevoegd
zijn om toezicht uit te oefenen, vermeld in artikel 13.1.1, §1 en de toezichthouders,
vermeld in artikel 13.1.2, §2, eerste lid, artikel 13.1.3, eerste lid, artikel 13.1.4, §1,
eerste lid, artikel 13.1.5, §1, eerste lid, artikel 13.1.6, eerste lid en artikel 13.1.7,
eerste lid, zou ondermijnen, met behoud van de toepassing van het achtste lid. Als
het nodig is, kan de voormelde termijn met twee maanden worden verlengd, rekening
houdend met het aantal aanvragen en de complexiteit ervan. De
verwerkingsverantwoordelijke brengt de betrokkene binnen een maand vanaf de dag
die volgt op de dag waarop hij het verzoek heeft ontvangen, op de hoogte van die
verlenging en van de redenen voor het uitstel.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming informeert de
betrokkene ook over de mogelijkheid om een verzoek in te dienen bij de Vlaamse
toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens conform artikel 10/5
van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke
gegevensverkeer en om een beroep in rechte in te stellen.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming noteert de feitelijke of
juridische gronden waarop de beslissing is gebaseerd. Die informatie houdt hij ter
beschikking van de voormelde Vlaamse toezichtcommissie.
Nadat het onderzoek afgesloten is, worden de rechten, vermeld in artikel 13
tot en met 22 van de voormelde verordening, in voorkomend geval, conform artikel
12 van de voormelde verordening opnieuw toegepast.
Als een dossier dat persoonsgegevens als vermeld in het eerste lid, bevat,
naar het Openbaar Ministerie is gestuurd en kan leiden tot activiteiten onder leiding
van het Openbaar Ministerie of een onderzoeksrechter, en er onduidelijkheid is over
het geheim van het onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie of een
onderzoeksrechter, mag de bevoegde functionaris voor gegevensbescherming op
verzoek van de betrokkene overeenkomstig artikel 12 tot en met 22 van de
voormelde verordening pas antwoorden nadat het Openbaar Ministerie of, in
voorkomend geval, de onderzoeksrechter heeft bevestigd dat een antwoord het
onderzoek niet in het gedrang brengt of kan brengen.”.
Afdeling 20. Wijzigingen van het decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en
realisatie van de rooilijnen
Art. 20. In artikel 19 van het decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en
realisatie van de rooilijnen, gewijzigd bij het decreet van 8 juni 2018, worden de
volgende wijzigingen aangebracht:
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1° het derde tot en met het achtste lid worden vervangen door wat volgt:
“Met toepassing van artikel 23, lid 1, e) en h), van de 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)
kunnen de door de Vlaamse Regering aangewezen ambtenaren, vermeld in het eerste
lid, beslissen om de verplichtingen en de rechten, vermeld in artikel 12 tot en met 22
van de voormelde verordening, niet toe te passen bij de verwerkingen van
persoonsgegevens in het kader van een onderzoek dat betrekking heeft op een
welbepaalde natuurlijke persoon, als voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in het
vierde tot en met het twaalfde lid.
De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het derde lid, geldt alleen gedurende
de periode waarin de betrokkene het voorwerp uitmaakt van een controle, een
onderzoek of de voorbereidende werkzaamheden die daarmee verband houden, in
het kader van de decretale en reglementaire opdrachten van de door de Vlaamse
Regering aangewezen ambtenaren, vermeld in het eerste lid, op voorwaarde dat het
voor het goede verloop van het onderzoek noodzakelijk is of kan zijn dat de
verplichtingen en de rechten, vermeld in artikel 12 tot en met 22 van de voormelde
verordening, niet worden toegepast. De duur van de voorbereidende werkzaamheden
mag in voorkomend geval niet meer bedragen dan een jaar vanaf de ontvangst van
een verzoek tot uitoefening van een van de rechten, vermeld in artikel 12 tot en met
22 van de voormelde verordening.
De persoonsgegevens, vermeld in het derde lid, worden niet langer bewaard
dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het derde lid, heeft geen betrekking op
de gegevens die losstaan van het voorwerp van het onderzoek dat of van de controle
die de weigering of beperking van de rechten, vermeld in het derde lid, rechtvaardigt.
Als de betrokkene in het geval, vermeld in het derde lid, tijdens de periode,
vermeld in het vierde lid, een verzoek indient op basis van artikel 12 tot en met 22
van de voormelde verordening, bevestigt de bevoegde functionaris voor
gegevensbescherming de ontvangst daarvan.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming brengt de betrokkene
schriftelijk, zo snel mogelijk en in elk geval binnen een maand vanaf de dag die volgt
op de dag waarop hij het verzoek heeft ontvangen, op de hoogte van elke weigering
of beperking van de rechten, vermeld in het derde lid. De verdere informatie over de
nadere redenen voor die weigering of die beperking hoeft niet te worden verstrekt
als dat de decretale en reglementaire opdrachten van de door de Vlaamse Regering
aangewezen ambtenaren, vermeld in het eerste lid, zou ondermijnen, met behoud
van de toepassing van het tiende lid. Als het nodig is, kan de voormelde termijn met
twee maanden worden verlengd, rekening houdend met het aantal aanvragen en de
complexiteit ervan. De verwerkingsverantwoordelijke brengt de betrokkene binnen
een maand vanaf de dag die volgt op de dag waarop hij het verzoek heeft ontvangen,
op de hoogte van die verlenging en van de redenen voor het uitstel.”;
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2° er worden een negende tot en met een twaalfde lid toegevoegd, die luiden als
volgt:
“De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming informeert de betrokkene ook
over de mogelijkheid om een verzoek in te dienen bij de Vlaamse toezichtcommissie
voor de verwerking van persoonsgegevens conform artikel 10/5 van het decreet van
18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer en om een
beroep in rechte in te stellen.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming noteert de feitelijke of
juridische gronden waarop de beslissing is gebaseerd. Die informatie houdt hij ter
beschikking van de voormelde Vlaamse toezichtcommissie.
Nadat het onderzoek afgesloten is, worden de rechten, vermeld in artikel 13
tot en met 22 van de voormelde verordening, in voorkomend geval, conform artikel
12 van de voormelde verordening opnieuw toegepast.
Als een dossier dat persoonsgegevens als vermeld in het derde lid, bevat, naar
het Openbaar Ministerie is gestuurd en kan leiden tot activiteiten onder leiding van
het Openbaar Ministerie of een onderzoeksrechter, en er onduidelijkheid is over het
geheim van het onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie of een
onderzoeksrechter, mag de bevoegde functionaris voor gegevensbescherming op
verzoek van de betrokkene overeenkomstig artikel 12 tot en met 22 van de
voormelde verordening pas antwoorden nadat het Openbaar Ministerie of, in
voorkomend geval, de onderzoeksrechter heeft bevestigd dat een antwoord het
onderzoek niet in het gedrang brengt of kan brengen.”.
Afdeling 21. Wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei
2009
Art. 21. In artikel 6.6.4. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei
2009, ingevoegd bij het decreet van 8 juni 2018, wordt paragraaf 2 vervangen door
wat volgt:
“§2. Met toepassing van artikel 23, lid 1, e) en h), van de 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) kan
de daartoe bevoegde overheid beslissen om de verplichtingen en de rechten, vermeld
in artikel 12 tot en met 22 van de voormelde verordening, niet toe te passen bij de
verwerkingen van persoonsgegevens in het kader van een onderzoek dat betrekking
heeft op een welbepaalde natuurlijke persoon, als voldaan is aan de voorwaarden,
vermeld in het tweede tot en met het tiende lid.
De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het eerste lid, geldt alleen gedurende
de periode waarin de betrokkene het voorwerp uitmaakt van een controle, een
onderzoek of de voorbereidende werkzaamheden die daarmee verband houden, in
het kader van de decretale en reglementaire opdrachten van de daartoe bevoegde
overheid, op voorwaarde dat het voor het goede verloop van het onderzoek
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noodzakelijk is of kan zijn dat de verplichtingen en de rechten, vermeld in artikel 12
tot en met 22 van de voormelde verordening, niet worden toegepast. De duur van
de voorbereidende werkzaamheden mag in voorkomend geval niet meer bedragen
dan een jaar vanaf de ontvangst van een verzoek tot uitoefening van een van de
rechten, vermeld in artikel 12 tot en met 22 van de voormelde verordening.
De persoonsgegevens, vermeld in het eerste lid, worden niet langer bewaard
dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het eerste lid, heeft geen betrekking op
de gegevens die losstaan van het voorwerp van het onderzoek dat of van de controle
die de weigering of beperking van de rechten, vermeld in het eerste lid, rechtvaardigt.
Als de betrokkene in het geval, vermeld in het eerste lid, tijdens de periode,
vermeld in het tweede lid, een verzoek indient op basis van artikel 12 tot en met 22
van de voormelde verordening, bevestigt de bevoegde functionaris voor
gegevensbescherming de ontvangst daarvan.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming brengt de betrokkene
schriftelijk, zo snel mogelijk en in elk geval binnen een maand vanaf de dag die volgt
op de dag waarop hij het verzoek heeft ontvangen, op de hoogte van elke weigering
of beperking van de rechten, vermeld in het eerste lid. De verdere informatie over de
nadere redenen voor die weigering of die beperking hoeft niet te worden verstrekt
als dat de decretale en reglementaire opdrachten van de daartoe bevoegde overheid
zou ondermijnen, met behoud van de toepassing van het achtste lid. Als het nodig
is, kan de voormelde termijn met twee maanden worden verlengd, rekening houdend
met
het
aantal
aanvragen
en
de
complexiteit
ervan.
De
verwerkingsverantwoordelijke brengt de betrokkene binnen een maand vanaf de dag
die volgt op de dag waarop hij het verzoek heeft ontvangen, op de hoogte van die
verlenging en van de redenen voor het uitstel.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming informeert de
betrokkene ook over de mogelijkheid om een verzoek in te dienen bij de Vlaamse
toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens conform artikel 10/5
van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke
gegevensverkeer en om een beroep in rechte in te stellen.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming noteert de feitelijke of
juridische gronden waarop de beslissing is gebaseerd. Die informatie houdt hij ter
beschikking van de voormelde Vlaamse toezichtcommissie.
Nadat het onderzoek afgesloten is, worden de rechten, vermeld in artikel 13
tot en met 22 van de voormelde verordening, in voorkomend geval, conform artikel
12 van de voormelde verordening opnieuw toegepast.
Als een dossier dat persoonsgegevens als vermeld in het eerste lid, bevat,
naar het Openbaar Ministerie is gestuurd en kan leiden tot activiteiten onder leiding
van het Openbaar Ministerie of een onderzoeksrechter, en er onduidelijkheid is over
het geheim van het onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie of een
onderzoeksrechter, mag de bevoegde functionaris voor gegevensbescherming op
verzoek van de betrokkene overeenkomstig artikel 12 tot en met 22 van de
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voormelde verordening pas antwoorden nadat het Openbaar Ministerie of, in
voorkomend geval, de onderzoeksrechter heeft bevestigd dat een antwoord het
onderzoek niet in het gedrang brengt of kan brengen.”.
Afdeling 22. Wijziging van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012
Art. 22. Artikel 48/1 van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012, ingevoegd bij het
decreet van 8 juni 2018, wordt vervangen door wat volgt:
“Art. 48/1. Met toepassing van artikel 23, lid 1, e) en h), van de 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) kan
NADO Vlaanderen beslissen om de verplichtingen en de rechten, vermeld in artikel
12 tot en met 22 van de voormelde verordening, niet toe te passen bij de
verwerkingen van persoonsgegevens in het kader van een onderzoek dat betrekking
heeft op een welbepaalde natuurlijke persoon, als voldaan is aan de voorwaarden,
vermeld in het tweede tot en met het tiende lid.
De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het eerste lid, geldt alleen gedurende
de periode waarin de betrokkene het voorwerp uitmaakt van een controle, een
onderzoek of de voorbereidende werkzaamheden die daarmee verband houden, in
het kader van de decretale en reglementaire opdrachten van NADO Vlaanderen, op
voorwaarde dat het voor het goede verloop van het onderzoek noodzakelijk is of kan
zijn dat de verplichtingen en de rechten, vermeld in artikel 12 tot en met 22 van de
voormelde verordening, niet worden toegepast. De duur van de voorbereidende
werkzaamheden mag in voorkomend geval niet meer bedragen dan een jaar vanaf
de ontvangst van een verzoek tot uitoefening van een van de rechten, vermeld in
artikel 12 tot en met 22 van de voormelde verordening.
De persoonsgegevens, vermeld in het eerste lid, worden niet langer bewaard
dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het eerste lid, heeft geen betrekking op
de gegevens die losstaan van het voorwerp van het onderzoek dat of van de controle
die de weigering of beperking van de rechten, vermeld in het eerste lid, rechtvaardigt.
Als de betrokkene in het geval, vermeld in het eerste lid, tijdens de periode,
vermeld in het tweede lid, een verzoek indient op basis van artikel 12 tot en met 22
van de voormelde verordening, bevestigt de bevoegde functionaris voor
gegevensbescherming de ontvangst daarvan.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming brengt de betrokkene
schriftelijk, zo snel mogelijk en in elk geval binnen een maand vanaf de dag die volgt
op de dag waarop hij het verzoek heeft ontvangen, op de hoogte van elke weigering
of beperking van de rechten, vermeld in het eerste lid. De verdere informatie over de
nadere redenen voor die weigering of die beperking hoeft niet te worden verstrekt
als dat de decretale en reglementaire opdrachten van NADO Vlaanderen zou
ondermijnen, met behoud van de toepassing van het achtste lid. Als het nodig is, kan
de voormelde termijn met twee maanden worden verlengd, rekening houdend met
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het aantal aanvragen en de complexiteit ervan. De verwerkingsverantwoordelijke
brengt de betrokkene een maand vanaf de dag die volgt op de dag waarop hij het
verzoek heeft ontvangen, op de hoogte van die verlenging en van de redenen voor
het uitstel.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming informeert de
betrokkene ook over de mogelijkheid om een verzoek in te dienen bij de Vlaamse
toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens conform artikel 10/5
van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke
gegevensverkeer en om een beroep in rechte in te stellen.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming noteert de feitelijke of
juridische gronden waarop de beslissing is gebaseerd. Die informatie houdt hij ter
beschikking van de voormelde Vlaamse toezichtcommissie.
Nadat het onderzoek afgesloten is, worden de rechten, vermeld in artikel 13
tot en met 22 van de voormelde verordening, in voorkomend geval, conform artikel
12 van de voormelde verordening opnieuw toegepast.
Als een dossier dat persoonsgegevens als vermeld in het eerste lid, bevat,
naar het Openbaar Ministerie is gestuurd en kan leiden tot activiteiten onder leiding
van het Openbaar Ministerie of een onderzoeksrechter, en er onduidelijkheid is over
het geheim van het onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie of een
onderzoeksrechter, mag de bevoegde functionaris voor gegevensbescherming op
verzoek van de betrokkene overeenkomstig artikel 12 tot en met 22 van de
voormelde verordening pas antwoorden nadat het Openbaar Ministerie of, in
voorkomend geval, de onderzoeksrechter heeft bevestigd dat een antwoord het
onderzoek niet in het gedrang brengt of kan brengen.”.
Afdeling 23. Wijziging van het Wapenhandeldecreet van 15 juni 2012
Art. 23. In artikel 46 van het Wapenhandeldecreet van 15 juni 2012, vervangen bij
het decreet van 30 juni 2017 en gewijzigd bij het decreet van 8 juni 2018, wordt
paragraaf 5 vervangen door wat volgt:
“§5. Met toepassing van artikel 23, lid 1, e) en h), van de 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)
kunnen toezichthouders beslissen om de verplichtingen en de rechten, vermeld in
artikel 12 tot en met 22 van de voormelde verordening, niet toe te passen bij de
verwerkingen van persoonsgegevens in het kader van een onderzoek dat betrekking
heeft op een welbepaalde natuurlijke persoon, als voldaan is aan de voorwaarden,
vermeld in het tweede tot en met het tiende lid.
De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het eerste lid, geldt alleen gedurende
de periode waarin de betrokkene het voorwerp uitmaakt van een controle, een
onderzoek of de voorbereidende werkzaamheden die daarmee verband houden, in
het kader van de decretale en reglementaire opdrachten van toezichthouders, op
voorwaarde dat het voor het goede verloop van het onderzoek noodzakelijk is of kan
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zijn dat de verplichtingen en de rechten, vermeld in artikel 12 tot en met 22 van de
voormelde verordening, niet worden toegepast. De duur van de voorbereidende
werkzaamheden mag in voorkomend geval niet meer bedragen dan een jaar vanaf
de ontvangst van een verzoek tot uitoefening van een van de rechten, vermeld in
artikel 12 tot en met 22 van de voormelde verordening.
De persoonsgegevens, vermeld in het eerste lid, worden niet langer bewaard
dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het eerste lid, heeft geen betrekking op
de gegevens die losstaan van het voorwerp van het onderzoek dat of van de controle
die de weigering of beperking van de rechten, vermeld in het eerste lid, rechtvaardigt.
Als de betrokkene in het geval, vermeld in het eerste lid, tijdens de periode,
vermeld in het tweede lid, een verzoek indient op basis van artikel 12 tot en met 22
van de voormelde verordening, bevestigt de bevoegde functionaris voor
gegevensbescherming de ontvangst daarvan.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming brengt de betrokkene
schriftelijk, zo snel mogelijk en in elk geval binnen een maand vanaf de dag die volgt
op de dag waarop hij het verzoek heeft ontvangen, op de hoogte van elke weigering
of beperking van de rechten, vermeld in het eerste lid. De verdere informatie over de
nadere redenen voor die weigering of die beperking hoeft niet te worden verstrekt
als dat de decretale en reglementaire opdrachten van toezichthouders zou
ondermijnen, met behoud van de toepassing van het achtste lid. Als het nodig is, kan
de voormelde termijn met twee maanden worden verlengd, rekening houdend met
het aantal aanvragen en de complexiteit ervan. De verwerkingsverantwoordelijke
brengt de betrokkene binnen een maand vanaf de dag die volgt op de dag waarop hij
het verzoek heeft ontvangen, op de hoogte van die verlenging en van de redenen
voor het uitstel.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming informeert de
betrokkene ook over de mogelijkheid om een verzoek in te dienen bij de Vlaamse
toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens conform artikel 10/5
van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke
gegevensverkeer en om een beroep in rechte in te stellen.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming noteert de feitelijke of
juridische gronden waarop de beslissing is gebaseerd. Die informatie houdt hij ter
beschikking van de voormelde Vlaamse toezichtcommissie.
Nadat het onderzoek afgesloten is, worden de rechten, vermeld in artikel 13
tot en met 22 van de voormelde verordening, in voorkomend geval, conform artikel
12 van de voormelde verordening opnieuw toegepast.
Als een dossier dat persoonsgegevens als vermeld in het eerste lid, bevat,
naar het Openbaar Ministerie is gestuurd en kan leiden tot activiteiten onder leiding
van het Openbaar Ministerie of een onderzoeksrechter, en er onduidelijkheid is over
het geheim van het onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie of een
onderzoeksrechter, mag de bevoegde functionaris voor gegevensbescherming op
verzoek van de betrokkene overeenkomstig artikel 12 tot en met 22 van de
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voormelde verordening pas antwoorden nadat het Openbaar Ministerie of, in
voorkomend geval, de onderzoeksrechter heeft bevestigd dat een antwoord het
onderzoek niet in het gedrang brengt of kan brengen.”.
Afdeling 24. Wijzigingen van het decreet van 6 juli 2012 betreffende het vervoer
van gevaarlijke goederen over de binnenwateren
Art. 24. In artikel 8 van het decreet van 6 juli 2012 betreffende het vervoer van
gevaarlijke goederen over de binnenwateren, gewijzigd bij het decreet van 8 juni
2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° het vijfde tot en met het tiende lid worden vervangen door wat volgt:
“Met toepassing van artikel 23, lid 1, e) en h), van de 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)
kunnen de ambtenaren die de Vlaamse Regering aanwijst, vermeld in het eerste lid,
beslissen om de verplichtingen en de rechten, vermeld in artikel 12 tot en met 22
van de voormelde verordening, niet toe te passen bij de verwerkingen van
persoonsgegevens in het kader van een onderzoek dat betrekking heeft op een
welbepaalde natuurlijke persoon, als voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in het
zesde tot en met het veertiende lid.
De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het vijfde lid, geldt alleen gedurende
de periode waarin de betrokkene het voorwerp uitmaakt van een controle, een
onderzoek of de voorbereidende werkzaamheden die daarmee verband houden, in
het kader van de decretale en reglementaire opdrachten van de ambtenaren die de
Vlaamse Regering aanwijst, vermeld in het eerste lid, op voorwaarde dat het voor
het goede verloop van het onderzoek noodzakelijk is of kan zijn dat de verplichtingen
en de rechten, vermeld in artikel 12 tot en met 22 van de voormelde verordening,
niet worden toegepast. De duur van de voorbereidende werkzaamheden mag in
voorkomend geval niet meer bedragen dan een jaar vanaf de ontvangst van een
verzoek tot uitoefening van een van de rechten, vermeld in artikel 12 tot en met 22
van de voormelde verordening.
De persoonsgegevens, vermeld in het vijfde lid, worden niet langer bewaard
dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het vijfde lid, heeft geen betrekking op
de gegevens die losstaan van het voorwerp van het onderzoek dat of van de controle
die de weigering of beperking van de rechten, vermeld in het vijfde lid, rechtvaardigt.
Als de betrokkene in het geval, vermeld in het vijfde lid, tijdens de periode,
vermeld in het zesde lid, een verzoek indient op basis van artikel 12 tot en met 22
van de voormelde verordening, bevestigt de bevoegde functionaris voor
gegevensbescherming de ontvangst daarvan.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming brengt de betrokkene
schriftelijk, zo snel mogelijk en in elk geval binnen een maand vanaf de dag die volgt
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op de dag waarop hij het verzoek heeft ontvangen, op de hoogte van elke weigering
of beperking van de rechten, vermeld in het vijfde lid. De verdere informatie over de
nadere redenen voor die weigering of die beperking hoeft niet te worden verstrekt
als dat de decretale en reglementaire opdrachten van de ambtenaren die de Vlaamse
Regering aanwijst, vermeld in het eerste lid, zou ondermijnen, met behoud van de
toepassing van het twaalfde lid. Als het nodig is, kan de voormelde termijn met twee
maanden worden verlengd, rekening houdend met het aantal aanvragen en de
complexiteit ervan. De verwerkingsverantwoordelijke brengt de betrokkene binnen
een maand vanaf de dag die volgt op de dag waarop hij het verzoek heeft ontvangen,
op de hoogte van die verlenging en van de redenen voor het uitstel.”;
2° er worden een elfde tot en met een veertiende lid toegevoegd, die luiden als volgt:
“De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming informeert de betrokkene ook
over de mogelijkheid om een verzoek in te dienen bij de Vlaamse toezichtcommissie
voor de verwerking van persoonsgegevens conform artikel 10/5 van het decreet van
18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer en om een
beroep in rechte in te stellen.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming noteert de feitelijke of
juridische gronden waarop de beslissing is gebaseerd. Die informatie houdt hij ter
beschikking van de voormelde Vlaamse toezichtcommissie.
Nadat het onderzoek afgesloten is, worden de rechten, vermeld in artikel 13
tot en met 22 van de voormelde verordening, in voorkomend geval, conform artikel
12 van de voormelde verordening opnieuw toegepast.
Als een dossier dat persoonsgegevens als vermeld in het vijfde lid, bevat, naar
het Openbaar Ministerie is gestuurd en kan leiden tot activiteiten onder leiding van
het Openbaar Ministerie of een onderzoeksrechter, en er onduidelijkheid is over het
geheim van het onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie of een
onderzoeksrechter, mag de bevoegde functionaris voor gegevensbescherming op
verzoek van de betrokkene overeenkomstig artikel 12 tot en met 22 van de
voormelde verordening pas antwoorden nadat het Openbaar Ministerie of, in
voorkomend geval, de onderzoeksrechter heeft bevestigd dat een antwoord het
onderzoek niet in het gedrang brengt of kan brengen.”.
Afdeling 25. Wijzigingen van het decreet van 3 mei 2013 betreffende de
bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van bijzonder wegtransport
Art. 25. In artikel 16 van het decreet van 3 mei 2013 betreffende de bescherming
van de verkeersinfrastructuur in geval van bijzonder wegtransport, gewijzigd bij het
decreet van 8 juni 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° het vijfde tot en met het tiende lid worden vervangen door wat volgt:
“Met toepassing van artikel 23, lid 1, e) en h), van de 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)
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kunnen de wegeninspecteurs beslissen om de verplichtingen en de rechten, vermeld
in artikel 12 tot en met 22 van de voormelde verordening, niet toe te passen bij de
verwerkingen van persoonsgegevens in het kader van een onderzoek dat betrekking
heeft op een welbepaalde natuurlijke persoon, als voldaan is aan de voorwaarden,
vermeld in het zesde tot en met het veertiende lid.
De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het vijfde lid, geldt alleen gedurende
de periode waarin de betrokkene het voorwerp uitmaakt van een controle, een
onderzoek of de voorbereidende werkzaamheden die daarmee verband houden, in
het kader van de decretale en reglementaire opdrachten van de wegeninspecteurs,
op voorwaarde dat het voor het goede verloop van het onderzoek noodzakelijk is of
kan zijn dat de verplichtingen en de rechten, vermeld in artikel 12 tot en met 22 van
de voormelde verordening, niet worden toegepast. De duur van de voorbereidende
werkzaamheden mag in voorkomend geval niet meer bedragen dan een jaar vanaf
de ontvangst van een verzoek tot uitoefening van een van de rechten, vermeld in
artikel 12 tot en met 22 van de voormelde verordening.
De persoonsgegevens, vermeld in het vijfde lid, worden niet langer bewaard
dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het vijfde lid, heeft geen betrekking op
de gegevens die losstaan van het voorwerp van het onderzoek dat of van de controle
die de weigering of beperking van de rechten, vermeld in het vijfde lid, rechtvaardigt.
Als de betrokkene in het geval, vermeld in het vijfde lid, tijdens de periode,
vermeld in het zesde lid, een verzoek indient op basis van artikel 12 tot en met 22
van de voormelde verordening, bevestigt de bevoegde functionaris voor
gegevensbescherming de ontvangst daarvan.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming brengt de betrokkene
schriftelijk, zo snel mogelijk en in elk geval binnen een maand vanaf de dag die volgt
op de dag waarop hij het verzoek heeft ontvangen, op de hoogte van elke weigering
of beperking van de rechten, vermeld in het vijfde lid. De verdere informatie over de
nadere redenen voor die weigering of die beperking hoeft niet te worden verstrekt
als dat de decretale en reglementaire opdrachten van de wegeninspecteurs zou
ondermijnen, met behoud van de toepassing van het twaalfde lid. Als het nodig is,
kan de voormelde termijn met twee maanden worden verlengd, rekening houdend
met
het
aantal
aanvragen
en
de
complexiteit
ervan.
De
verwerkingsverantwoordelijke brengt de betrokkene binnen een maand vanaf de dag
die volgt op de dag waarop hij het verzoek heeft ontvangen, op de hoogte van die
verlenging en van de redenen voor het uitstel.”;
2° er worden een elfde tot en met een veertiende lid toegevoegd, die luiden als volgt:
“De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming informeert de betrokkene ook
over de mogelijkheid om een verzoek in te dienen bij de Vlaamse toezichtcommissie
voor de verwerking van persoonsgegevens conform artikel 10/5 van het decreet van
18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer en om een
beroep in rechte in te stellen.
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De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming noteert de feitelijke of
juridische gronden waarop de beslissing is gebaseerd. Die informatie houdt hij ter
beschikking van de voormelde Vlaamse toezichtcommissie.
Nadat het onderzoek afgesloten is, worden de rechten, vermeld in artikel 13
tot en met 22 van de voormelde verordening, in voorkomend geval, conform artikel
12 van de voormelde verordening opnieuw toegepast.
Als een dossier dat persoonsgegevens als vermeld in het vijfde lid, bevat, naar
het Openbaar Ministerie is gestuurd en kan leiden tot activiteiten onder leiding van
het Openbaar Ministerie of een onderzoeksrechter, en er onduidelijkheid is over het
geheim van het onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie of een
onderzoeksrechter, mag de bevoegde functionaris voor gegevensbescherming op
verzoek van de betrokkene overeenkomstig artikel 12 tot en met 22 van de
voormelde verordening pas antwoorden nadat het Openbaar Ministerie of, in
voorkomend geval, de onderzoeksrechter heeft bevestigd dat een antwoord het
onderzoek niet in het gedrang brengt of kan brengen.”.
Afdeling 26. Wijziging van het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouwen visserijbeleid
Art. 26. Artikel 45/1 van het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouwen visserijbeleid, ingevoegd bij het decreet van 8 juni 2018, wordt vervangen door
wat volgt:
“Art. 45/1. Met toepassing van artikel 23, lid 1, e) en h), van de 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) kan
de bevoegde toezichthouder of het bevoegd controleorgaan, vermeld in dit hoofdstuk
3, beslissen om de verplichtingen en de rechten, vermeld in artikel 12 tot en met 22
van de voormelde verordening, niet toe te passen bij de verwerkingen van
persoonsgegevens in het kader van een onderzoek dat betrekking heeft op een
welbepaalde natuurlijke persoon, als voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in het
tweede tot en met het tiende lid.
De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het eerste lid, geldt alleen gedurende
de periode waarin de betrokkene het voorwerp uitmaakt van een controle, een
onderzoek of de voorbereidende werkzaamheden die daarmee verband houden, in
het kader van de decretale en reglementaire opdrachten van de bevoegde
toezichthouder of het bevoegd controleorgaan, vermeld in dit hoofdstuk 3, op
voorwaarde dat het voor het goede verloop van het onderzoek noodzakelijk is of kan
zijn dat de verplichtingen en de rechten, vermeld in artikel 12 tot en met 22 van de
voormelde verordening, niet worden toegepast. De duur van de voorbereidende
werkzaamheden mag in voorkomend geval niet meer bedragen dan een jaar vanaf
de ontvangst van een verzoek tot uitoefening van een van de rechten, vermeld in
artikel 12 tot en met 22 van de voormelde verordening.
De persoonsgegevens, vermeld in het eerste lid, worden niet langer bewaard
dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
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De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het eerste lid, heeft geen betrekking op
de gegevens die losstaan van het voorwerp van het onderzoek dat of van de controle
die de weigering of beperking van de rechten, vermeld in het eerste lid, rechtvaardigt.
Als de betrokkene in het geval, vermeld in het eerste lid, tijdens de periode,
vermeld in het tweede lid, een verzoek indient op basis van artikel 12 tot en met 22
van de voormelde verordening, bevestigt de bevoegde functionaris voor
gegevensbescherming de ontvangst daarvan.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming brengt de betrokkene
schriftelijk, zo snel mogelijk en in elk geval binnen een maand vanaf de dag die volgt
op de dag waarop hij het verzoek heeft ontvangen, op de hoogte van elke weigering
of beperking van de rechten, vermeld in het eerste lid. De verdere informatie over de
nadere redenen voor die weigering of die beperking hoeft niet te worden verstrekt
als dat de decretale en reglementaire opdrachten van de bevoegde toezichthouder of
het bevoegd controleorgaan, vermeld in dit hoofdstuk 3, zou ondermijnen, met
behoud van de toepassing van het achtste lid. Als het nodig is, kan de voormelde
termijn met twee maanden worden verlengd, rekening houdend met het aantal
aanvragen en de complexiteit ervan. De verwerkingsverantwoordelijke brengt de
betrokkene binnen een maand vanaf de dag die volgt op de dag waarop hij het
verzoek heeft ontvangen, op de hoogte van die verlenging en van de redenen voor
het uitstel.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming informeert de
betrokkene ook over de mogelijkheid om een verzoek in te dienen bij de Vlaamse
toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens conform artikel 10/5
van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke
gegevensverkeer en om een beroep in rechte in te stellen.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming noteert de feitelijke of
juridische gronden waarop de beslissing is gebaseerd. Die informatie houdt hij ter
beschikking van de voormelde Vlaamse toezichtcommissie.
Nadat het onderzoek afgesloten is, worden de rechten, vermeld in artikel 13
tot en met 22 van de voormelde verordening, in voorkomend geval, conform artikel
12 van de voormelde verordening opnieuw toegepast.
Als een dossier dat persoonsgegevens als vermeld in het eerste lid, bevat,
naar het Openbaar Ministerie is gestuurd en kan leiden tot activiteiten onder leiding
van het Openbaar Ministerie of een onderzoeksrechter, en er onduidelijkheid is over
het geheim van het onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie of een
onderzoeksrechter, mag de bevoegde functionaris voor gegevensbescherming op
verzoek van de betrokkene overeenkomstig artikel 12 tot en met 22 van de
voormelde verordening pas antwoorden nadat het Openbaar Ministerie of, in
voorkomend geval, de onderzoeksrechter heeft bevestigd dat een antwoord het
onderzoek niet in het gedrang brengt of kan brengen.”.
Afdeling 27. Wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013
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Art. 27. Artikel 11.7.2 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013,
ingevoegd bij het decreet van 8 juni 2018, wordt vervangen door wat volgt:
“Art. 11.7.2. Met toepassing van artikel 23, lid 1, e) en h), van de 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)
kunnen de verbalisanten, vermeld in artikel 11.3.3 van dit decreet, en de entiteit
waartoe ze behoren, beslissen om de verplichtingen en de rechten, vermeld in
artikel 12 tot en met 22 van de voormelde verordening, niet toe te passen bij de
verwerkingen van persoonsgegevens in het kader van een onderzoek dat
betrekking heeft op een welbepaalde natuurlijke persoon, als voldaan is aan de
voorwaarden, vermeld in het tweede tot en met het tiende lid.
De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het eerste lid, geldt alleen gedurende
de periode waarin de betrokkene het voorwerp uitmaakt van een controle, een
onderzoek of de voorbereidende werkzaamheden die daarmee verband houden, in
het kader van de decretale en reglementaire opdrachten van de verbalisanten,
vermeld in artikel 11.3.3 van dit decreet, en de entiteit waartoe ze behoren, op
voorwaarde dat het voor het goede verloop van het onderzoek noodzakelijk is of kan
zijn dat de verplichtingen en de rechten, vermeld in artikel 12 tot en met 22 van de
voormelde verordening, niet worden toegepast. De duur van de voorbereidende
werkzaamheden mag in voorkomend geval niet meer bedragen dan een jaar vanaf
de ontvangst van een verzoek tot uitoefening van een van de rechten, vermeld in
artikel 12 tot en met 22 van de voormelde verordening.
De persoonsgegevens, vermeld in het eerste lid, worden niet langer bewaard
dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het eerste lid, heeft geen betrekking op
de gegevens die losstaan van het voorwerp van het onderzoek dat of van de controle
die de weigering of beperking van de rechten, vermeld in het eerste lid, rechtvaardigt.
Als de betrokkene in het geval, vermeld in het eerste lid, tijdens de periode,
vermeld in het tweede lid, een verzoek indient op basis van artikel 12 tot en met 22
van de voormelde verordening, bevestigt de bevoegde functionaris voor
gegevensbescherming de ontvangst daarvan.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming brengt de betrokkene
schriftelijk, zo snel mogelijk en in elk geval binnen een maand vanaf de dag die volgt
op de dag waarop hij het verzoek heeft ontvangen, op de hoogte van elke weigering
of beperking van de rechten, vermeld in het eerste lid. De verdere informatie over de
nadere redenen voor die weigering of die beperking hoeft niet te worden verstrekt
als dat de decretale en reglementaire opdrachten van de verbalisanten, vermeld in
artikel 11.3.3, en de entiteit waartoe ze behoren, zou ondermijnen, met behoud van
de toepassing van het achtste lid. Als het nodig is, kan de voormelde termijn met
twee maanden worden verlengd, rekening houdend met het aantal aanvragen en de
complexiteit ervan. De verwerkingsverantwoordelijke brengt de betrokkene binnen
een maand vanaf de dag die volgt op de dag waarop hij het verzoek heeft ontvangen,
op de hoogte van die verlenging en van de redenen voor het uitstel.
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De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming informeert de
betrokkene ook over de mogelijkheid om een verzoek in te dienen bij de Vlaamse
toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens conform artikel 10/5
van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke
gegevensverkeer en om een beroep in rechte in te stellen.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming noteert de feitelijke of
juridische gronden waarop de beslissing is gebaseerd. Die informatie houdt hij ter
beschikking van de voormelde Vlaamse toezichtcommissie.
Nadat het onderzoek afgesloten is, worden de rechten, vermeld in artikel 13
tot en met 22 van de voormelde verordening, in voorkomend geval, conform artikel
12 van de voormelde verordening opnieuw toegepast.
Als een dossier dat persoonsgegevens als vermeld in het eerste lid, bevat,
naar het Openbaar Ministerie is gestuurd en kan leiden tot activiteiten onder leiding
van het Openbaar Ministerie of een onderzoeksrechter, en er onduidelijkheid is over
het geheim van het onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie of een
onderzoeksrechter, mag de bevoegde functionaris voor gegevensbescherming op
verzoek van de betrokkene overeenkomstig artikel 12 tot en met 22 van de
voormelde verordening pas antwoorden nadat het Openbaar Ministerie of, in
voorkomend geval, de onderzoeksrechter heeft bevestigd dat een antwoord het
onderzoek niet in het gedrang brengt of kan brengen.”.
Afdeling 28. Wijziging van de wet van 15 juli 2013 betreffende het reizigersvervoer
over de weg en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1071/2009 van
het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van
gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan
om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van
Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG)
nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot
vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale
markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verordening (EG)
nr. 561/2006
Art. 28. In artikel 23 van de wet van 15 juli 2013 betreffende het reizigersvervoer
over de weg en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1071/2009 van
het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van
gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan
om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van
Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG)
nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot
vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale
markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verordening (EG)
nr. 561/2006, gewijzigd bij het decreet van 8 juni 2018, wordt paragraaf 12
vervangen door wat volgt:
“§12. Met toepassing van artikel 23, lid 1, e) en h), van de 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
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persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot
intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)
kunnen de ambtenaren, vermeld in artikel 22 van deze wet, beslissen om de
verplichtingen en de rechten, vermeld in artikel 12 tot en met 22 van de voormelde
verordening, niet toe te passen bij de verwerkingen van persoonsgegevens in het
kader van een onderzoek dat betrekking heeft op een welbepaalde natuurlijke
persoon, als voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in het tweede tot en met het
tiende lid.
De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het eerste lid, geldt alleen gedurende
de periode waarin de betrokkene het voorwerp uitmaakt van een controle, een
onderzoek of de voorbereidende werkzaamheden die daarmee verband houden, in
het kader van de decretale en reglementaire opdrachten van de ambtenaren, vermeld
in artikel 22 van deze wet, op voorwaarde dat het voor het goede verloop van het
onderzoek noodzakelijk is of kan zijn dat de verplichtingen en de rechten, vermeld in
artikel 12 tot en met 22 van de voormelde verordening, niet worden toegepast. De
duur van de voorbereidende werkzaamheden mag in voorkomend geval niet meer
bedragen dan een jaar vanaf de ontvangst van een verzoek tot uitoefening van een
van de rechten, vermeld in artikel 12 tot en met 22 van de voormelde verordening.
De persoonsgegevens, vermeld in het eerste lid, worden niet langer bewaard
dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het eerste lid, heeft geen betrekking op
de gegevens die losstaan van het voorwerp van het onderzoek dat of van de controle
die de weigering of beperking van de rechten, vermeld in het eerste lid, rechtvaardigt.
Als de betrokkene in het geval, vermeld in het eerste lid, tijdens de periode, vermeld
in het tweede lid, een verzoek indient op basis van artikel 12 tot en met 22 van de
voormelde
verordening,
bevestigt
de
bevoegde
functionaris
voor
gegevensbescherming de ontvangst daarvan.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming brengt de betrokkene
schriftelijk, zo snel mogelijk en in elk geval binnen een maand vanaf de dag die volgt
op de dag waarop hij het verzoek heeft ontvangen, op de hoogte van elke weigering
of beperking van de rechten, vermeld in het eerste lid. De verdere informatie over de
nadere redenen voor die weigering of die beperking hoeft niet te worden verstrekt
als dat de decretale en reglementaire opdrachten van de ambtenaren, vermeld in
artikel 22 van deze wet, zou ondermijnen, met behoud van de toepassing van het
achtste lid. Als het nodig is, kan de voormelde termijn met twee maanden worden
verlengd, rekening houdend met het aantal aanvragen en de complexiteit ervan. De
verwerkingsverantwoordelijke brengt de betrokkene binnen een maand vanaf de dag
die volgt op de dag waarop hij het verzoek heeft ontvangen, op de hoogte van die
verlenging en van de redenen voor het uitstel.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming informeert de
betrokkene ook over de mogelijkheid om een verzoek in te dienen bij de Vlaamse
toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens conform artikel 10/5
van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke
gegevensverkeer en om een beroep in rechte in te stellen.
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De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming noteert de feitelijke of
juridische gronden waarop de beslissing is gebaseerd. Die informatie houdt hij ter
beschikking van de voormelde Vlaamse toezichtcommissie.
Nadat het onderzoek afgesloten is, worden de rechten, vermeld in artikel 13
tot en met 22 van de voormelde verordening, in voorkomend geval, conform artikel
12 van de voormelde verordening opnieuw toegepast.
Als een dossier dat persoonsgegevens als vermeld in het eerste lid, bevat,
naar het Openbaar Ministerie is gestuurd en kan leiden tot activiteiten onder leiding
van het Openbaar Ministerie of een onderzoeksrechter, en er onduidelijkheid is over
het geheim van het onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie of een
onderzoeksrechter, mag de bevoegde functionaris voor gegevensbescherming op
verzoek van de betrokkene overeenkomstig artikel 12 tot en met 22 van de
voormelde verordening pas antwoorden nadat het Openbaar Ministerie of, in
voorkomend geval, de onderzoeksrechter heeft bevestigd dat een antwoord het
onderzoek niet in het gedrang brengt of kan brengen.”.
Afdeling 29. Wijziging van de wet van 15 juli 2013 betreffende het goederenvervoer
over de weg en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1071/2009 van
het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van
gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan
om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van
richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr.
1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot
vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor
internationaal goederenvervoer over de weg
Art. 29. In artikel 33 van de wet van 15 juli 2013 betreffende het goederenvervoer
over de weg en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1071/2009 van
het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van
gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan
om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van
richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr.
1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot
vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor
internationaal goederenvervoer over de weg, gewijzigd bij het decreet van 8 juni
2018, wordt paragraaf 12 vervangen door wat volgt:
“§12. Met toepassing van artikel 23, lid 1, e) en h), van de 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)
kunnen de ambtenaren, vermeld in artikel 32 van deze wet, beslissen om de
verplichtingen en de rechten, vermeld in artikel 12 tot en met 22 van de voormelde
verordening, niet toe te passen bij de verwerkingen van persoonsgegevens in het
kader van een onderzoek dat betrekking heeft op een welbepaalde natuurlijke
persoon, als voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in het tweede tot en met het
tiende lid.
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De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het eerste lid, geldt alleen gedurende
de periode waarin de betrokkene het voorwerp uitmaakt van een controle, een
onderzoek of de voorbereidende werkzaamheden die daarmee verband houden, in
het kader van de decretale en reglementaire opdrachten van de ambtenaren, vermeld
in artikel 32 van deze wet, op voorwaarde dat het voor het goede verloop van het
onderzoek noodzakelijk is of kan zijn dat de verplichtingen en de rechten, vermeld in
artikel 12 tot en met 22 van de voormelde verordening, niet worden toegepast. De
duur van de voorbereidende werkzaamheden mag in voorkomend geval niet meer
bedragen dan een jaar vanaf de ontvangst van een verzoek tot uitoefening van een
van de rechten, vermeld in artikel 12 tot en met 22 van de voormelde verordening.
De persoonsgegevens, vermeld in het eerste lid, worden niet langer bewaard
dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het eerste lid, heeft geen betrekking op
de gegevens die losstaan van het voorwerp van het onderzoek dat of van de controle
die de weigering of beperking van de rechten, vermeld in het eerste lid, rechtvaardigt.
Als de betrokkene in het geval, vermeld in het eerste lid, tijdens de periode,
vermeld in het tweede lid, een verzoek indient op basis van artikel 12 tot en met 22
van de voormelde verordening, bevestigt de bevoegde functionaris voor
gegevensbescherming de ontvangst daarvan.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming brengt de betrokkene
schriftelijk, zo snel mogelijk en in elk geval binnen een maand vanaf de dag die volgt
op de dag waarop hij het verzoek heeft ontvangen, op de hoogte van elke weigering
of beperking van de rechten, vermeld in het eerste lid. De verdere informatie over de
nadere redenen voor die weigering of die beperking hoeft niet te worden verstrekt
als dat de decretale en reglementaire opdrachten van de ambtenaren, vermeld in
artikel 32 van deze wet, zou ondermijnen, met behoud van de toepassing van het
achtste lid. Als het nodig is, kan de voormelde termijn met twee maanden worden
verlengd, rekening houdend met het aantal aanvragen en de complexiteit ervan. De
verwerkingsverantwoordelijke brengt de betrokkene binnen een maand vanaf de dag
die volgt op de dag waarop hij het verzoek heeft ontvangen, op de hoogte van die
verlenging en van de redenen voor het uitstel.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming informeert de
betrokkene ook over de mogelijkheid om een verzoek in te dienen bij de Vlaamse
toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens conform artikel 10/5
van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke
gegevensverkeer en om een beroep in rechte in te stellen.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming noteert de feitelijke of
juridische gronden waarop de beslissing is gebaseerd. Die informatie houdt hij ter
beschikking van de voormelde Vlaamse toezichtcommissie.
Nadat het onderzoek afgesloten is, worden de rechten, vermeld in artikel 13
tot en met 22 van de voormelde verordening, in voorkomend geval, conform artikel
12 van de voormelde verordening opnieuw toegepast.
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Als een dossier dat persoonsgegevens als vermeld in het eerste lid, bevat,
naar het Openbaar Ministerie is gestuurd en kan leiden tot activiteiten onder leiding
van het Openbaar Ministerie of een onderzoeksrechter, en er onduidelijkheid is over
het geheim van het onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie of een
onderzoeksrechter, mag de bevoegde functionaris voor gegevensbescherming op
verzoek van de betrokkene overeenkomstig artikel 12 tot en met 22 van de
voormelde verordening pas antwoorden nadat het Openbaar Ministerie of, in
voorkomend geval, de onderzoeksrechter heeft bevestigd dat een antwoord het
onderzoek niet in het gedrang brengt of kan brengen.”.
Afdeling 30. Wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013
Art. 30. Artikel 3.13.1.1.5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december
2013, ingevoegd bij het decreet van 8 juni 2018, wordt vervangen door wat volgt:
“Art. 3.13.1.1.5. Met toepassing van artikel 23, lid 1, e) en h), van de 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) kan
de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie beslissen om de verplichtingen en
de rechten, vermeld in artikel 12 tot en met 22 van de voormelde verordening, niet
toe te passen bij de verwerkingen van persoonsgegevens in het kader van een
onderzoek dat betrekking heeft op een welbepaalde natuurlijke persoon, als voldaan
is aan de voorwaarden, vermeld in het tweede tot en met het tiende lid.
De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het eerste lid, geldt alleen gedurende
de periode waarin de betrokkene het voorwerp uitmaakt van een controle, een
onderzoek of de voorbereidende werkzaamheden die daarmee verband houden, in
het kader van de decretale en reglementaire opdrachten van de bevoegde entiteit
van de Vlaamse administratie, op voorwaarde dat het voor het goede verloop van het
onderzoek noodzakelijk is of kan zijn dat de verplichtingen en de rechten, vermeld in
artikel 12 tot en met 22 van de voormelde verordening, niet worden toegepast. De
duur van de voorbereidende werkzaamheden mag in voorkomend geval niet meer
bedragen dan een jaar vanaf de ontvangst van een verzoek tot uitoefening van een
van de rechten, vermeld in artikel 12 tot en met 22 van de voormelde verordening.
De persoonsgegevens, vermeld in het eerste lid, worden niet langer bewaard
dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het eerste lid, heeft geen betrekking op
de gegevens die losstaan van het voorwerp van het onderzoek dat of van de controle
die de weigering of beperking van de rechten, vermeld in het eerste lid, rechtvaardigt.
Als de betrokkene in het geval, vermeld in het eerste lid, tijdens de periode,
vermeld in het tweede lid, een verzoek indient op basis van artikel 12 tot en met 22
van de voormelde verordening, bevestigt de bevoegde functionaris voor
gegevensbescherming de ontvangst daarvan.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming brengt de betrokkene
schriftelijk, zo snel mogelijk en in elk geval binnen een maand vanaf de dag die volgt
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op de dag waarop hij het verzoek heeft ontvangen, op de hoogte van elke weigering
of beperking van de rechten, vermeld in het eerste lid. De verdere informatie over de
nadere redenen voor die weigering of die beperking hoeft niet te worden verstrekt
als dat de decretale en reglementaire opdrachten van de bevoegde entiteit van de
Vlaamse administratie zou ondermijnen, met behoud van de toepassing van het
achtste lid. Als het nodig is, kan de voormelde termijn met twee maanden worden
verlengd, rekening houdend met het aantal aanvragen en de complexiteit ervan. De
verwerkingsverantwoordelijke brengt de betrokkene binnen een maand vanaf de dag
die volgt op de dag waarop hij het verzoek heeft ontvangen, op de hoogte van die
verlenging en van de redenen voor het uitstel.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming informeert de
betrokkene ook over de mogelijkheid om een verzoek in te dienen bij de Vlaamse
toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens conform artikel 10/5
van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke
gegevensverkeer en om een beroep in rechte in te stellen.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming noteert de feitelijke of
juridische gronden waarop de beslissing is gebaseerd. Die informatie houdt hij ter
beschikking van de voormelde Vlaamse toezichtcommissie.
Nadat het onderzoek afgesloten is, worden de rechten, vermeld in artikel 13
tot en met 22 van de voormelde verordening, in voorkomend geval, conform artikel
12 van de voormelde verordening opnieuw toegepast.
Als een dossier dat persoonsgegevens als vermeld in het eerste lid, bevat,
naar het Openbaar Ministerie is gestuurd en kan leiden tot activiteiten onder leiding
van het Openbaar Ministerie of een onderzoeksrechter, en er onduidelijkheid is over
het geheim van het onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie of een
onderzoeksrechter, mag de bevoegde functionaris voor gegevensbescherming op
verzoek van de betrokkene overeenkomstig artikel 12 tot en met 22 van de
voormelde verordening pas antwoorden nadat het Openbaar Ministerie of, in
voorkomend geval, de onderzoeksrechter heeft bevestigd dat een antwoord het
onderzoek niet in het gedrang brengt of kan brengen.”.
Afdeling 31. Wijziging van het GIPOD-decreet van 4 april 2014
Art. 31. Artikel 15/1 van het GIPOD-decreet van 4 april 2014, ingevoegd bij het
decreet van 8 juni 2018, wordt vervangen door wat volgt:
“Art. 15/1. Met toepassing van artikel 23, lid 1, e) en h), van de 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) kan
het agentschap beslissen om de verplichtingen en de rechten, vermeld in artikel 12
tot en met 22 van de voormelde verordening, niet toe te passen bij de verwerkingen
van persoonsgegevens in het kader van een onderzoek dat betrekking heeft op een
welbepaalde natuurlijke persoon, als voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in het
tweede tot en met het tiende lid.
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De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het eerste lid, geldt alleen gedurende
de periode waarin de betrokkene het voorwerp uitmaakt van een controle, een
onderzoek of de voorbereidende werkzaamheden die daarmee verband houden, in
het kader van de decretale en reglementaire opdrachten van het agentschap, op
voorwaarde dat het voor het goede verloop van het onderzoek noodzakelijk is of kan
zijn dat de verplichtingen en de rechten, vermeld in artikel 12 tot en met 22 van de
voormelde verordening, niet worden toegepast. De duur van de voorbereidende
werkzaamheden mag in voorkomend geval niet meer bedragen dan een jaar vanaf
de ontvangst van een verzoek tot uitoefening van een van de rechten, vermeld in
artikel 12 tot en met 22 van de voormelde verordening.
De persoonsgegevens, vermeld in het eerste lid, worden niet langer bewaard
dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het eerste lid, heeft geen betrekking op
de gegevens die losstaan van het voorwerp van het onderzoek dat of van de controle
die de weigering of beperking van de rechten, vermeld in het eerste lid, rechtvaardigt.
Als de betrokkene in het geval, vermeld in het eerste lid, tijdens de periode,
vermeld in het tweede lid, een verzoek indient op basis van artikel 12 tot en met 22
van de voormelde verordening, bevestigt de bevoegde functionaris voor
gegevensbescherming de ontvangst daarvan.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming brengt de betrokkene
schriftelijk, zo snel mogelijk en in elk geval binnen een maand vanaf de dag die volgt
op de dag waarop hij het verzoek heeft ontvangen, op de hoogte van elke weigering
of beperking van de rechten, vermeld in het eerste lid. De verdere informatie over de
nadere redenen voor die weigering of die beperking hoeft niet te worden verstrekt
als dat de decretale en reglementaire opdrachten van het agentschap zou
ondermijnen, Als het nodig is, met behoud van de toepassing van het achtste lid. kan
de voormelde termijn met twee maanden worden verlengd, rekening houdend met
het aantal aanvragen en de complexiteit ervan. De verwerkingsverantwoordelijke
brengt de betrokkene binnen een maand vanaf de dag die volgt op de dag waarop hij
het verzoek heeft ontvangen, op de hoogte van die verlenging en van de redenen
voor het uitstel.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming informeert de
betrokkene ook over de mogelijkheid om een verzoek in te dienen bij de Vlaamse
toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens conform artikel 10/5
van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke
gegevensverkeer en om een beroep in rechte in te stellen.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming noteert de feitelijke of
juridische gronden waarop de beslissing is gebaseerd. Die informatie houdt hij ter
beschikking van de voormelde Vlaamse toezichtcommissie.
Nadat het onderzoek afgesloten is, worden de rechten, vermeld in artikel 13
tot en met 22 van de voormelde verordening, in voorkomend geval, conform artikel
12 van de voormelde verordening opnieuw toegepast.
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Als een dossier dat persoonsgegevens als vermeld in het eerste lid, bevat,
naar het Openbaar Ministerie is gestuurd en kan leiden tot activiteiten onder leiding
van het Openbaar Ministerie of een onderzoeksrechter, en er onduidelijkheid is over
het geheim van het onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie of een
onderzoeksrechter, mag de bevoegde functionaris voor gegevensbescherming op
verzoek van de betrokkene overeenkomstig artikel 12 tot en met 22 van de
voormelde verordening pas antwoorden nadat het Openbaar Ministerie of, in
voorkomend geval, de onderzoeksrechter heeft bevestigd dat een antwoord het
onderzoek niet in het gedrang brengt of kan brengen.”.
Afdeling 32. Wijzigingen van het decreet van 5 februari 2016 houdende het
toeristische logies
Art. 32. In artikel 14/1 van het decreet van 5 februari 2016 houdende het
toeristische logies, ingevoegd bij het decreet van 8 juni 2018, worden de volgende
wijzigingen aangebracht:
1° het tweede tot en met het zevende lid worden vervangen door wat volgt:
“Met toepassing van artikel 23, lid 1, e) en h), van de 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)
kunnen de personen, vermeld in het eerste lid, beslissen om de verplichtingen en de
rechten, vermeld in artikel 12 tot en met 22 van de voormelde verordening, niet toe
te passen bij de verwerkingen van persoonsgegevens in het kader van een onderzoek
dat betrekking heeft op een welbepaalde natuurlijke persoon, als voldaan is aan de
voorwaarden, vermeld in het derde tot en met het elfde lid.
De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het tweede lid, geldt alleen gedurende
de periode waarin de betrokkene het voorwerp uitmaakt van een controle, een
onderzoek of de voorbereidende werkzaamheden die daarmee verband houden, in
het kader van de decretale en reglementaire opdrachten van de personen, vermeld
in het eerste lid, op voorwaarde dat het voor het goede verloop van het onderzoek
noodzakelijk is of kan zijn dat de verplichtingen en de rechten, vermeld in artikel 12
tot en met 22 van de voormelde verordening, niet worden toegepast. De duur van
de voorbereidende werkzaamheden mag in voorkomend geval niet meer bedragen
dan een jaar vanaf de ontvangst van een verzoek tot uitoefening van een van de
rechten, vermeld in artikel 12 tot en met 22 van de voormelde verordening.
De persoonsgegevens, vermeld in het tweede lid, worden niet langer bewaard
dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het tweede lid, heeft geen betrekking
op de gegevens die losstaan van het voorwerp van het onderzoek dat of van de
controle die de weigering of beperking van de rechten, vermeld in het tweede lid,
rechtvaardigt.
Als de betrokkene in het geval, vermeld in het tweede lid, tijdens de periode,
vermeld in het derde lid, een verzoek indient op basis van artikel 12 tot en met 22
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van de voormelde verordening, bevestigt
gegevensbescherming de ontvangst daarvan.

de

bevoegde

functionaris

voor

De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming brengt de betrokkene
schriftelijk, zo snel mogelijk en in elk geval binnen een maand vanaf de dag die volgt
op de dag waarop hij het verzoek heeft ontvangen, op de hoogte van elke weigering
of beperking van de rechten, vermeld in het tweede lid. De verdere informatie over
de nadere redenen voor die weigering of die beperking hoeft niet te worden verstrekt
als dat de decretale en reglementaire opdrachten van de personen, vermeld in het
eerste lid, zou ondermijnen, met behoud van de toepassing van het negende lid. Als
het nodig is, kan de voormelde termijn met twee maanden worden verlengd, rekening
houdend met het aantal aanvragen en de complexiteit ervan. De
verwerkingsverantwoordelijke brengt de betrokkene binnen een maand vanaf de dag
die volgt op de dag waarop hij het verzoek heeft ontvangen, op de hoogte van die
verlenging en van de redenen voor het uitstel.”
2° er worden een achtste tot en met een elfde lid toegevoegd, die luiden als volgt:
“De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming informeert de betrokkene ook
over de mogelijkheid om een verzoek in te dienen bij de Vlaamse toezichtcommissie
voor de verwerking van persoonsgegevens conform artikel 10/5 van het decreet van
18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer en om een
beroep in rechte in te stellen.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming noteert de feitelijke of
juridische gronden waarop de beslissing is gebaseerd. Die informatie houdt hij ter
beschikking van de voormelde Vlaamse toezichtcommissie.
Nadat het onderzoek afgesloten is, worden de rechten, vermeld in artikel 13
tot en met 22 van de voormelde verordening, in voorkomend geval, conform artikel
12 van de voormelde verordening opnieuw toegepast.
Als een dossier dat persoonsgegevens als vermeld in het tweede lid, bevat,
naar het Openbaar Ministerie is gestuurd en kan leiden tot activiteiten onder leiding
van het Openbaar Ministerie of een onderzoeksrechter, en er onduidelijkheid is over
het geheim van het onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie of een
onderzoeksrechter, mag de bevoegde functionaris voor gegevensbescherming op
verzoek van de betrokkene overeenkomstig artikel 12 tot en met 22 van de
voormelde verordening pas antwoorden nadat het Openbaar Ministerie of, in
voorkomend geval, de onderzoeksrechter heeft bevestigd dat een antwoord het
onderzoek niet in het gedrang brengt of kan brengen.”.
Afdeling 33. Wijziging van het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal
handelsvestigingsbeleid
Art. 33. In artikel 15 van het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal
handelsvestigingsbeleid, gewijzigd bij het decreet van 8 juni 2018, wordt paragraaf
5 vervangen door wat volgt:
“§5. Met toepassing van artikel 23, lid 1, e) en h), van de verordening (EU) 2016/679
van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de
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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)
kunnen de personeelsleden, vermeld in paragraaf 1, beslissen om de verplichtingen
en de rechten, vermeld in artikel 12 tot en met 22 van de voormelde verordening,
niet toe te passen bij de verwerkingen van persoonsgegevens in het kader van een
onderzoek dat betrekking heeft op een welbepaalde natuurlijke persoon, als voldaan
is aan de voorwaarden, vermeld in het tweede tot en met het tiende lid.
De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het eerste lid, geldt alleen gedurende
de periode waarin de betrokkene het voorwerp uitmaakt van een controle, een
onderzoek of de voorbereidende werkzaamheden die daarmee verband houden, in
het kader van de decretale en reglementaire opdrachten van de personeelsleden,
vermeld in paragraaf 1, op voorwaarde dat het voor het goede verloop van het
onderzoek noodzakelijk is of kan zijn dat de verplichtingen en de rechten, vermeld in
artikel 12 tot en met 22 van de voormelde verordening, niet worden toegepast. De
duur van de voorbereidende werkzaamheden mag in voorkomend geval niet meer
bedragen dan een jaar vanaf de ontvangst van een verzoek tot uitoefening van een
van de rechten, vermeld in artikel 12 tot en met 22 van de voormelde verordening.
De persoonsgegevens, vermeld in het eerste lid, worden niet langer bewaard
dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het eerste lid, heeft geen betrekking op
de gegevens die losstaan van het voorwerp van het onderzoek dat of van de controle
die de weigering of beperking van de rechten, vermeld in het eerste lid, rechtvaardigt.
Als de betrokkene in het geval, vermeld in het eerste lid, tijdens de periode,
vermeld in het tweede lid, een verzoek indient op basis van artikel 12 tot en met 22
van de voormelde verordening, bevestigt de bevoegde functionaris voor
gegevensbescherming de ontvangst daarvan.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming brengt de betrokkene
schriftelijk, zo snel mogelijk en in elk geval binnen een maand vanaf de dag die volgt
op de dag waarop hij het verzoek heeft ontvangen, op de hoogte van elke weigering
of beperking van de rechten, vermeld in het eerste lid. De verdere informatie over de
nadere redenen voor die weigering of die beperking hoeft niet te worden verstrekt
als dat de decretale en reglementaire opdrachten van de personeelsleden, vermeld
in paragraaf 1, zou ondermijnen, met behoud van de toepassing van het achtste lid.
Als het nodig is, kan de voormelde termijn met twee maanden worden verlengd,
rekening houdend met het aantal aanvragen en de complexiteit ervan. De
verwerkingsverantwoordelijke brengt de betrokkene binnen een maand vanaf de dag
die volgt op de dag waarop hij het verzoek heeft ontvangen, op de hoogte van die
verlenging en van de redenen voor het uitstel.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming informeert de
betrokkene ook over de mogelijkheid om een verzoek in te dienen bij de Vlaamse
toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens conform artikel 10/5
van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke
gegevensverkeer en om een beroep in rechte in te stellen.
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De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming noteert de feitelijke of
juridische gronden waarop de beslissing is gebaseerd. Die informatie houdt hij ter
beschikking van de voormelde Vlaamse toezichtcommissie.
Nadat het onderzoek afgesloten is, worden de rechten, vermeld in artikel 13
tot en met 22 van de voormelde verordening, in voorkomend geval, conform artikel
12 van de voormelde verordening opnieuw toegepast.
Als een dossier dat persoonsgegevens als vermeld in het eerste lid, bevat,
naar het Openbaar Ministerie is gestuurd en kan leiden tot activiteiten onder leiding
van het Openbaar Ministerie of een onderzoeksrechter, en er onduidelijkheid is over
het geheim van het onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie of een
onderzoeksrechter, mag de bevoegde functionaris voor gegevensbescherming op
verzoek van de betrokkene overeenkomstig artikel 12 tot en met 22 van de
voormelde verordening pas antwoorden nadat het Openbaar Ministerie of, in
voorkomend geval, de onderzoeksrechter heeft bevestigd dat een antwoord het
onderzoek niet in het gedrang brengt of kan brengen.”.
Afdeling 34. Wijzigingen van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal
bestuur
Art. 34. In artikel 223 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal
bestuur, gewijzigd bij het decreet van 8 juni 2018, worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° het vierde tot en met het negende lid worden vervangen door wat volgt:
“Met toepassing van artikel 23, lid 1, e) en h), van de 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) kan
Audit Vlaanderen beslissen om de verplichtingen en de rechten, vermeld in artikel 12
tot en met 22 van de voormelde verordening, niet toe te passen bij de verwerkingen
van persoonsgegevens in het kader van een onderzoek dat betrekking heeft op een
welbepaalde natuurlijke persoon, als voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in het
vijfde tot en met het dertiende lid.
De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het vierde lid, geldt alleen gedurende
de periode waarin de betrokkene het voorwerp uitmaakt van een controle, een
onderzoek of de voorbereidende werkzaamheden die daarmee verband houden, in
het kader van de decretale en reglementaire opdrachten van Audit Vlaanderen, op
voorwaarde dat het voor het goede verloop van het onderzoek noodzakelijk is of kan
zijn dat de verplichtingen en de rechten, vermeld in artikel 12 tot en met 22 van de
voormelde verordening, niet worden toegepast. De duur van de voorbereidende
werkzaamheden mag in voorkomend geval niet meer bedragen dan een jaar vanaf
de ontvangst van een verzoek tot uitoefening van een van de rechten, vermeld in
artikel 12 tot en met 22 van de voormelde verordening.
De persoonsgegevens, vermeld in het vierde lid, worden niet langer bewaard
dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
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De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het vierde lid, heeft geen betrekking op
de gegevens die losstaan van het voorwerp van het onderzoek dat of van de controle
die de weigering of beperking van de rechten, vermeld in het vierde lid, rechtvaardigt.
Als de betrokkene in het geval, vermeld in het vierde lid, tijdens de periode,
vermeld in het vijfde lid, een verzoek indient op basis van artikel 12 tot en met 22
van de voormelde verordening, bevestigt de bevoegde functionaris voor
gegevensbescherming de ontvangst daarvan.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming brengt de betrokkene
schriftelijk, zo snel mogelijk en in elk geval binnen een maand vanaf de dag die volgt
op de dag waarop hij het verzoek heeft ontvangen, op de hoogte van elke weigering
of beperking van de rechten, vermeld in het vierde lid. De verdere informatie over de
nadere redenen voor die weigering of die beperking hoeft niet te worden verstrekt
als dat de decretale en reglementaire opdrachten van Audit Vlaanderen zou
ondermijnen, met behoud van de toepassing van het elfde lid. Als het nodig is, kan
de voormelde termijn met twee maanden worden verlengd, rekening houdend met
het aantal aanvragen en de complexiteit ervan. De verwerkingsverantwoordelijke
brengt de betrokkene binnen een maand vanaf de dag die volgt op de dag waarop hij
het verzoek heeft ontvangen, op de hoogte van die verlenging en van de redenen
voor het uitstel.”;
2° er worden een tiende tot en met een dertiende lid toegevoegd, die luiden als volgt:
“De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming informeert de betrokkene ook
over de mogelijkheid om een verzoek in te dienen bij de Vlaamse toezichtcommissie
voor de verwerking van persoonsgegevens conform artikel 10/5 van het decreet van
18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer en om een
beroep in rechte in te stellen.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming noteert de feitelijke of
juridische gronden waarop de beslissing is gebaseerd. Die informatie houdt hij ter
beschikking van de voormelde Vlaamse toezichtcommissie.
Nadat het onderzoek afgesloten is, worden de rechten, vermeld in artikel 13
tot en met 22 van de voormelde verordening, in voorkomend geval, conform artikel
12 van de voormelde verordening opnieuw toegepast.
Als een dossier dat persoonsgegevens als vermeld in het vierde lid, bevat,
naar het Openbaar Ministerie is gestuurd en kan leiden tot activiteiten onder leiding
van het Openbaar Ministerie of een onderzoeksrechter, en er onduidelijkheid is over
het geheim van het onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie of een
onderzoeksrechter, mag de bevoegde functionaris voor gegevensbescherming op
verzoek van de betrokkene overeenkomstig artikel 12 tot en met 22 van de
voormelde verordening pas antwoorden nadat het Openbaar Ministerie of, in
voorkomend geval, de onderzoeksrechter heeft bevestigd dat een antwoord het
onderzoek niet in het gedrang brengt of kan brengen.”.
Afdeling 35. Wijziging van het decreet van 19 januari 2018 houdende het
overheidstoezicht in het kader van het gezondheids- en welzijnsbeleid
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Art. 35. In artikel 5 van het decreet van 19 januari 2018 houdende het
overheidstoezicht in het kader van het gezondheids- en welzijnsbeleid, gewijzigd bij
het decreet van 8 juni 2018, wordt paragraaf 2/1 vervangen door wat volgt:
“§2/1. Met toepassing van artikel 23, lid 1, e) en h), van de 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)
kunnen de inspecteurs beslissen om de verplichtingen en de rechten, vermeld in
artikel 12 tot en met 22 van de voormelde verordening, niet toe te passen bij de
verwerkingen van persoonsgegevens in het kader van een onderzoek dat betrekking
heeft op een welbepaalde natuurlijke persoon, als voldaan is aan de voorwaarden,
vermeld in het tweede tot en met het negende lid.
De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het eerste lid, geldt alleen gedurende
de periode waarin de betrokkene het voorwerp uitmaakt van een controle, een
onderzoek of de voorbereidende werkzaamheden die daarmee verband houden, in
het kader van de decretale en reglementaire opdrachten van de inspecteurs, op
voorwaarde dat het voor het goede verloop van het onderzoek noodzakelijk is of kan
zijn dat de verplichtingen en de rechten, vermeld in artikel 12 tot en met 22 van de
voormelde verordening, niet worden toegepast. De duur van de voorbereidende
werkzaamheden mag in voorkomend geval niet meer bedragen dan een jaar vanaf
de ontvangst van een verzoek tot uitoefening van een van de rechten, vermeld in
artikel 12 tot en met 22 van de voormelde verordening.
De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het eerste lid, heeft geen betrekking op
de gegevens die losstaan van het voorwerp van het onderzoek dat of van de controle
die de weigering of beperking van de rechten, vermeld in het eerste lid, rechtvaardigt.
Als de betrokkene in het geval, vermeld in het eerste lid, tijdens de periode,
vermeld in het tweede lid, een verzoek indient op basis van artikel 12 tot en met 22
van de voormelde verordening, bevestigt de bevoegde functionaris voor
gegevensbescherming de ontvangst daarvan.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming brengt de betrokkene
schriftelijk, zo snel mogelijk en in elk geval binnen een maand vanaf de dag die volgt
op de dag waarop hij het verzoek heeft ontvangen, op de hoogte van elke weigering
of beperking van de rechten, vermeld in het eerste lid. De verdere informatie over de
nadere redenen voor die weigering of die beperking hoeft niet te worden verstrekt
als dat de decretale en reglementaire opdrachten van de inspecteurs, zou
ondermijnen, met behoud van de toepassing van het zevende lid. Als het nodig is,
kan de voormelde termijn met twee maanden worden verlengd, rekening houdend
met
het
aantal
aanvragen
en
de
complexiteit
ervan.
De
verwerkingsverantwoordelijke brengt de betrokkene binnen een maand vanaf de dag
die volgt op de dag waarop hij het verzoek heeft ontvangen, op de hoogte van die
verlenging en van de redenen voor het uitstel.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming informeert de
betrokkene ook over de mogelijkheid om een verzoek in te dienen bij de Vlaamse
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toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens conform artikel 10/5
van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke
gegevensverkeer en om een beroep in rechte in te stellen.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming noteert de feitelijke of
juridische gronden waarop de beslissing is gebaseerd. Die informatie houdt hij ter
beschikking van de voormelde Vlaamse toezichtcommissie.
Nadat het onderzoek afgesloten is, worden de rechten, vermeld in artikel 13
tot en met 22 van de voormelde verordening, in voorkomend geval, conform artikel
12 van de voormelde verordening opnieuw toegepast.
Als een dossier dat persoonsgegevens als vermeld in het eerste lid, bevat,
naar het Openbaar Ministerie is gestuurd en kan leiden tot activiteiten onder leiding
van het Openbaar Ministerie of een onderzoeksrechter, en er onduidelijkheid is over
het geheim van het onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie of een
onderzoeksrechter, mag de bevoegde functionaris voor gegevensbescherming op
verzoek van de betrokkene overeenkomstig artikel 12 tot en met 22 van de
voormelde verordening pas antwoorden nadat het Openbaar Ministerie of, in
voorkomend geval, de onderzoeksrechter heeft bevestigd dat een antwoord het
onderzoek niet in het gedrang brengt of kan brengen.”.
Afdeling 36. Wijzigingen van het bestuursdecreet van 7 december 2018
Art. 36. In artikel III.115, §2, van het bestuursdecreet van 7 december 2018
worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° het tweede tot en met het zevende lid worden vervangen door wat volgt:
“Met toepassing van artikel 23, lid 1, e) en h), van de 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) kan
Audit Vlaanderen beslissen om de verplichtingen en de rechten, vermeld in artikel 12
tot en met 22 van de voormelde verordening, niet toe te passen bij de verwerkingen
van persoonsgegevens in het kader van een onderzoek dat betrekking heeft op een
welbepaalde natuurlijke persoon, als voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in het
derde tot en met het elfde lid.
De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het tweede lid, geldt alleen gedurende
de periode waarin de betrokkene het voorwerp uitmaakt van een controle, een
onderzoek of de voorbereidende werkzaamheden die daarmee verband houden, in
het kader van de decretale en reglementaire opdrachten van Audit Vlaanderen, op
voorwaarde dat het voor het goede verloop van het onderzoek noodzakelijk is of kan
zijn dat de verplichtingen en de rechten, vermeld in artikel 12 tot en met 22 van de
voormelde verordening, niet worden toegepast. De duur van de voorbereidende
werkzaamheden mag in voorkomend geval niet meer bedragen dan een jaar vanaf
de ontvangst van een verzoek tot uitoefening van een van de rechten, vermeld in
artikel 12 tot en met 22 van de voormelde verordening.

Pagina 60 van 63

De persoonsgegevens, vermeld in het tweede lid, worden niet langer bewaard
dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het tweede lid, heeft geen betrekking
op de gegevens die losstaan van het voorwerp van het onderzoek dat of van de
controle die de weigering of beperking van de rechten, vermeld in het tweede lid,
rechtvaardigt.
Als de betrokkene in het geval, vermeld in het tweede lid, tijdens de periode,
vermeld in het derde lid, een verzoek indient op basis van artikel 12 tot en met 22
van de voormelde verordening, bevestigt de bevoegde functionaris voor
gegevensbescherming de ontvangst daarvan.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming brengt de betrokkene
schriftelijk, zo snel mogelijk en in elk geval binnen een maand vanaf de dag die volgt
op de dag waarop hij het verzoek heeft ontvangen, op de hoogte van elke weigering
of beperking van de rechten, vermeld in het tweede lid. De verdere informatie over
de nadere redenen voor die weigering of die beperking hoeft niet te worden verstrekt
als dat de decretale en reglementaire opdrachten van Audit Vlaanderen zou
ondermijnen, met behoud van de toepassing van het negende lid. Als het nodig is,
kan de voormelde termijn met twee maanden worden verlengd, rekening houdend
met
het
aantal
aanvragen
en
de
complexiteit
ervan.
De
verwerkingsverantwoordelijke brengt de betrokkene binnen een maand vanaf de dag
die volgt op de dag waarop hij het verzoek heeft ontvangen, op de hoogte van die
verlenging en van de redenen voor het uitstel.”;
2° er worden een achtste tot en met een elfde lid toegevoegd, die luiden als volgt:
“De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming informeert de betrokkene ook
over de mogelijkheid om een verzoek in te dienen bij de Vlaamse toezichtcommissie
voor de verwerking van persoonsgegevens conform artikel 10/5 van het decreet van
18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer en om een
beroep in rechte in te stellen.
De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming noteert de feitelijke of
juridische gronden waarop de beslissing is gebaseerd. Die informatie houdt hij ter
beschikking van de voormelde Vlaamse toezichtcommissie.
Nadat het onderzoek afgesloten is, worden de rechten, vermeld in artikel 13
tot en met 22 van de voormelde verordening, in voorkomend geval, conform artikel
12 van de voormelde verordening opnieuw toegepast.
Als een dossier dat persoonsgegevens als vermeld in het tweede lid, bevat,
naar het Openbaar Ministerie is gestuurd en kan leiden tot activiteiten onder leiding
van het Openbaar Ministerie of een onderzoeksrechter, en er onduidelijkheid is over
het geheim van het onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie of een
onderzoeksrechter, mag de bevoegde functionaris voor gegevensbescherming op
verzoek van de betrokkene overeenkomstig artikel 12 tot en met 22 van de
voormelde verordening pas antwoorden nadat het Openbaar Ministerie of, in
voorkomend geval, de onderzoeksrechter heeft bevestigd dat een antwoord het
onderzoek niet in het gedrang brengt of kan brengen.”.
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Hoofdstuk 2. Slotbepaling
Art. 37. De Vlaamse minister, bevoegd voor het e-government, is belast met de
uitvoering van dit besluit.
Brussel, ... (datum).

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van
Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding,

Liesbeth HOMANS

De Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel,

Sven GATZ

De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand,
Buitenlands Beleid, Onroerend Erfgoed en Dierenwelzijn,

Ben WEYTS

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

Jo VANDEURZEN
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De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport,

Philippe MUYTERS

De Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie,

Lydia PEETERS

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,

Koen VAN DEN HEUVEL

Pagina 63 van 63

