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 Advies nr. 110/2020 van 5 novembre 2020 

 

 

Betreft: adviesaanvraag met betrekking tot een voorontwerp van decreet houdende 

instemming met het Samenwerkingsakkoord van 28 december 2018 tussen de Federale 

Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de samenwerking 

tussen inspectiediensten in het kader van de bevoegdheden inzake gezinsbijslagen (CO-

A-2020-116). 

 

De Gegevensbeschermingsautoriteit (hierna "de Autoriteit"); 

 

Gelet op de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, met 

name de artikelen 23 en 26 (hierna “WOG”); 

 

Gelet op 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) (hierna "AVG"); 

 

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

tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna “WVG"); 

 

Gelet op de adviesaanvraag van de Waalse minister van Ambtenarenzaken, Informatica, 

Administratieve Vereenvoudiging, Kinderbijslag, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid, mevrouw 

Valérie DE BUE, ontvangen op 24 september 2020;   

 

Gelet op het verslag van mevrouw Alexandra Jaspar, Directeur van het Kenniscentrum van de 

Gegevensbeschermingsautoriteit ; 

 

Brengt op 5 november 2020 het volgende advies uit: 
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I. Onderwerp en context van de adviesaanvraag 

 

1. De Waalse minister van Ambtenarenzaken, Informatica, Administratieve Vereenvoudiging, 

Kinderbijslag, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid, heeft bij de Autoriteit een adviesaanvraag 

ingediend met betrekking tot een voorontwerp van decreet houdende instemming met het 

Samenwerkingsakkoord van 28 december 2018 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, 

het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap 

betreffende de samenwerking tussen inspectiediensten in het kader van de bevoegdheden inzake 

gezinsbijslagen (CO-A-2020-116) (hierna "het ontwerp").  

 

II. Onderzoek 

 

2. De Autoriteit heeft zich op 7 augustus 2019 reeds uitgesproken over een voorontwerp van wet 

houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 28 december 2018 tussen de Federale 

Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de samenwerking tussen 

inspectiediensten in het kader van de bevoegdheden inzake gezinsbijslagen, in haar advies nr. 

135/2019, waarnaar zij vervolgens ook heeft verwezen in haar adviezen nrs. 137/2019 en 139/2019.  

  

3. Aangezien het voornoemde samenwerkingsakkoord sindsdien niet is gewijzigd, verwijst de Autoriteit 

naar de analyse in haar advies nr. 135/2019.  

 

Om die redenen, 

 

verzoekt de Autoriteit de aanvrager zich te wenden tot haar advies nr. 135/20191. 

 

 

 

 

(get.) Alexandra Jaspar 

Directeur van het Kenniscentrum 

                                                
1 Te raadplegen via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/publications/advies-nr.-135-2019.pdf.  

https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/avis-n-135-2019.pdf

