Richtlijn van de Nationale Kamer van notarissen van 22 oktober 2015 met betrekking tot bepaalde maatregelen
te treffen door de notarissen in het kader van de verwerking van persoonsgegevens

Aangenomen door de algemene vergadering van 22 oktober 2015

DOELSTELLING
Deze praktische aanbevelingen worden gericht aan de Kamers in toepassing van artikel 91, 1ste lid, 3°, van de wet
van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt.
Gelet op artikel 7 van de Deontologische Code van 22 juni 2004 (naleving van de wettelijke voorschriften), hebben
deze aanbevelingen betrekking op de maatregelen te treffen door de notarissen teneinde te voldoen aan bepaalde
verplichtingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van
de verwerking van persoonsgegevens en van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de
natuurlijke personen.
Art. 1. Maatregelen te treffen door de notaris ten opzichte van zijn verwerker
§ 1. Wanneer een notaris beroep doet op een verwerker die, in het kader van zijn opdracht, persoonsgegevens
moet verwerken, sluit hij met deze een contract.
§ 2. Het contract bedoeld in § 1 bevat minstens een beding dat tot doel heeft:















in het vertrouwelijk karakter van de verwerkte persoonsgegevens te voorzien;
de verwerking van gegevens te beperken tot de gevallen die nodig zijn voor de vervulling van de opdracht
die aan de verwerker wordt toevertrouwd;
ervoor te zorgen dat de gegevens verwerkt worden door de verwerker enkel op basis van de instructies van
de notaris;
de verwerker te verplichten instructies te geven aan de personen die onder zijn gezag werken en die
persoonsgegevens moeten verwerken in het kader van de opdracht die hem toevertrouwd wordt;
te bepalen of de verwerker al dan niet gerechtigd is om de opdracht die hem toevertrouwd wordt uit te
besteden;
aan te geven of al dan niet toegangen tot de persoonsgegevens voorzien zijn; indien zulke toegangen
voorzien zijn, het beoogde doel aan te geven en de specifieke waarborgen geboden om de
persoonsgegevens te beschermen;
aan te geven of persoonsgegevens al dan niet bewaard worden; indien zulke bewaring voorzien is, enerzijds
het beoogde doel aan te geven en de specifieke waarborgen geboden om de persoonsgegevens te
beschermen en anderzijds de bewaartermijn van de gegevens aan te geven en het feit dat die gegevens na
afloop van deze bewaartermijn gewist zullen worden;
de verantwoordelijkheid van de verwerker te bepalen in geval van niet-uitvoering van zijn contractuele
verplichtingen.

§ 3. Ieder contract dat betrekking heeft op de informatiebeveiliging (bijv. contract voor het beheer van de
computerapparatuur) omschrijft de maatregelen die getroffen worden ter bescherming van het netwerk, van de
server en van de verwerkte persoonsgegevens over het algemeen.
§ 4. Ieder contract dat betrekking heeft op de softwares bepaalt dat ze zo zijn ontworpen dat de bescherming van
de verwerking van persoonsgegevens gewaarborgd is.

Toelichting
Dit artikel wordt uitgevaardigd ter uitvoering van de regels vervat in hoofdstuk IV (vertrouwelijkheid en beveiliging
van de verwerking van gegevens) van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer
ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en van artikel 11 (maatregelen tot beveiliging en bescherming
van gegevens) van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen.
Onder de specifieke waarborgen geboden door de verwerker in het kader van de toegang tot de gegevens, kan onder
andere verduidelijkt worden:


dat de toegang op afstand tot het toestel van een gebruiker, in het kader van de verstrekking van een
ondersteuningsdienst, de voorafgaandelijke toestemming vergt van die gebruiker;
 dat de toegang op afstand tot het netwerk van het notariskantoor afhankelijk kan zijn van de
voorafgaandelijke toestemming van degene die verantwoordelijk is voor de verwerkingen (de notaris) of dat
die toegang beperkt kan zijn tot de verstrekking van specifieke ondersteuningsdiensten vermeld in het
contract (bijv. bijwerking van een software, onderhoud);
 dat de toegang tot het netwerk ter plaatse op het notariskantoor enkel in aanwezigheid van een lid van het
kantoor (notaris of medewerker) kan gebeuren.
Onder de specifieke waarborgen geboden door de verwerker in het kader van de bewaring van gegevens, kan onder
andere worden verwezen naar de versleutelingstechnieken en naar andere waarborgen inzake de vertrouwelijkheid,
de integriteit en de beschikbaarheid van de gegevens.
Het Directiecomité maakt modelcontracten op, die aan de eisen van de richtlijn voldoen.
Art. 2 Maatregelen te treffen door de notaris ten opzichte van de personen die onder zijn gezag optreden
§ 1. De notaris legt aan iedere persoon die onder zijn gezag werkt instructies op met betrekking tot de bescherming
van de persoonsgegevens en het gebruik van de informaticamaterieel die tot zijn/haar beschikking wordt gesteld.
§ 2. De instructies bedoeld in § 1 hebben minstens betrekking op de volgende aspecten:







de vertrouwelijkheid van de verwerkte persoonsgegevens;
de modaliteiten inzake de toegang tot de gegevens van de officiële bronnen en inzake het gebruik van die
gegevens;
de modaliteiten inzake de invoering van gegevens in de officiële bronnen;
de gebruiksmodaliteiten inzake de persoonlijke chipkaarten;
de regels met betrekking tot het gebruik van e-mails en internet.

§ 3. De notaris informeert de personen die onder zijn gezag werken over de modaliteiten inzake de controle van de
instructies bedoeld in § 2.
Toelichting
Dit artikel wordt uitgevaardigd ter uitvoering van de regels vervat in hoofdstuk IV (vertrouwelijkheid en beveiliging
van de verwerking van gegevens) van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer
ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
De woorden « officiële bronnen » verwijzen naar de databanken die wettelijk aangelegd en beheerd worden door
een overheidsinstantie of door een particuliere organisatie die taken van algemeen belang vervult. Op niet-limitatieve

wijze kan het bijvoorbeeld gaan om het Rijksregister van de natuurlijke personen, de Kruispuntbank van de sociale
zekerheid, het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten, het kadaster, de regionale databanken.
Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de verwerking van de gegevens van het Rijksregister van de natuurlijke
personen en van het identificatienummer van dit register.
De vorm waarin de instructies opgelegd worden aan de personen die onder het gezag van de notaris werken wordt
door deze laatste vrijwillig bepaald. De instructies kunnen worden opgenomen in het arbeidsreglement, in de bijlagen
aan dit reglement of in een apart document dat aan de betrokken personen ter ondertekening wordt voorgelegd.
De instructies bedoeld in § 2 kunnen ook, in bepaalde gevallen, nuttig opgelegd worden aan de verwerker van de
notaris.
Het Directiecomité maakt een model op dat voldoet aan de vereisten van de richtlijn.

