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Advies nr.  114/2020 van 6 november 2020 

 

 

 

 

Betreft: Adviesaanvraag met betrekking tot een voorontwerp van besluit van de Regering 

van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van 

het gemeenschapscentrum voor uithandengegeven jongeren (CO-A-2020-113) 

 

 

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 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 (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 mevrouw Valérie Glatigny, minister van de Regering van de Franse 

Gemeenschap bevoegd voor Jeugdzorg, ontvangen op 17/09/2020;  

 

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

Gegevensbeschermingsautoriteit ; 

 

Brengt op 6 november 2020 het volgende advies uit: 
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.
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I. ONDERWERP EN CONTEXT VAN DE ADVIESAANVRAAG 

 

1. De minister van Jeugdzorg van de Regering van de Franse Gemeenschap (hierna "de aanvrager") heeft 

op 17 september 2020 het advies gevraagd van de Autoriteit over een voorontwerp van besluit van de 

Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het reglement van interne orde van 

het gemeenschapscentrum voor uithandengegeven jongeren (hierna "het ontwerp"). 

 

2. Als gevolg van de zesde staatshervorming zijn de gemeenschappen, krachtens artikel 5, § 1, 6°, d) 

van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen1, bevoegd voor het beheer van centra die 

bestemd zijn voor de opvang van jongeren tot de leeftijd van drieëntwintig jaar die een als een misdrijf 

omschreven feit hebben gepleegd en die uit handen zijn gegeven. 

 

3. In de Franse gemeenschap wordt deze kwestie geregeld bij decreet van 14 maart 2019 betreffende 

de opvang, in een "Centre communautaire" (Gemeenschappelijk centrum), van uithandengegeven 

jongeren (hierna "het decreet"). 

 

4. Dat decreet regelt met name2 de aanneming van een regeringsbesluit voor de vaststelling van het 

huishoudelijk reglement dat het leven in het centrum organiseert (met name het tijdschema van de 

activiteiten) en een concrete invulling geeft aan de rechten en plichten van de jongeren (de collectieve 

overlegprocedure, de lijst van toegestane voorwerpen, voorwaarden en regels voor de toegang tot de 

kantinedienst, de procedure voor het uitoefenen van godsdienst, regels voor de toegang tot de 

bibliotheek, radio en televisie, telefoon, regels die van toepassing zijn op bezoeken, enz.).  

 

5. Artikel 19 van het ontwerp luidt als volgt: 

 

 «  De Regering stelt een huishoudelijk reglement op met de procedures voor de uitvoering van de 

rechten en plichten van de jongere, zoals bepaald in  

dit decreet, tijdens zijn opvang in het centrum.  Het huishoudelijk reglement is geschreven in een 

                                                
1 Gewijzigd door de bijzondere wet van 6 januari 2014 (BS 31.01.2014). 

2 Maar eveneens voor:  
- de instelling van een "actiekader" voor het vaststellen van de methodologische beginselen en de regelingen voor 

de opvang van jongeren in gemeenschapscentra; 

- het vaststellen van regels die gelden voor de toezichtcommissie, het beroepsorgaan en de procedures voor 
beroep, intern en extern; 

- het vaststellen van verschillende regels of procedures (voorwaarden waaraan moet worden voldaan door de 
verschillende lokalen, de procedure voor het verstrekken van afschriften van dossierstukken van de jongere, 
voorwaarden en procedures voor intieme bezoeken, enz.). 

 (Zie memorie van toelichting, doc., Reg. Fr. Gem., 14 febr. 2019-2019, nr. 762-762/762, blz. 8 
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taal die toegankelijk is voor de jongere.». 

 

 

6. Artikel 2 van het ontwerp luidt als volgt: 

 

« Art. 2. Het huishoudelijk reglement bedoeld in artikel 19 van het decreet bepaalt de 

procedures met betrekking tot: 

 

1° het gemeenschapslevensregime; 

2° het naleven van de tijdschema's die in het centrum zijn vastgelegd; 

3° de individuele woonruimte van de jongere; 

4° de persoonlijke bezittingen van de jongere; 

5° de religieuze en filosofische praktijk; 

6° de voeding; 

7° de toegang tot de bibliotheek; 

8° de toegang tot radio- en televisieprogramma's; 

9° telecommunicatie; 

10° de bezoeken; 

11° de uitdrukking en de deelname van de jongeren. 

Het huishoudelijk reglement is opgesteld overeenkomstig de tekst in de bijlage bij dit besluit 

». 

 

7. Het ontwerp van huishoudelijk reglement (HR) bevindt zich inderdaad in de bijlage bij het ontwerp. 

Het bevat geen specifiek hoofdstuk of specifieke bepaling over verwerkingen van 

persoonsgegevens en geeft geen beschrijving van de mogelijke verwerkingen van 

persoonsgegevens die uit zijn bepalingen voortvloeien. Het voorziet bijvoorbeeld in het volgende: 

 

a. « Indien de jongere wil beschikken over boeken die beschikbaar zijn in de bibliotheek van 

het centrum, moet hij een formulier invullen waarop alle beschikbare boeken staan, en 

dat aan de jongere geven die verantwoordelijk is voor de bibliotheek." Of ook: 

b. « De jongere die voor zijn gezondheid bepaalde voeding nodig heeft, moet dit aan de 

personeelsleden en de arts melden zodra hij in het centrum aankomt door hiervoor een 

speciaal formulier te gebruiken. Op datzelfde formulier vermeldt hij eveneens de 

specifieke voeding en hoeveel tijd de jongere besteedt aan de uitoefening van religieuze 

of filosofische praktijken. » 

Er wordt niets gezegd over de gegevens die via die formulieren worden verzameld, over het gebruik 

dat ervan zal worden gemaakt (zullen de gegevens op het formulier in een systeem ingevoerd 

worden?), en over de personen die er toegang toe zullen hebben. 
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II. ONDERZOEK VAN DE ADVIESAANVRAAG 

 

1. Rechtsgrond en legaliteitsbeginsel 

 

8. Volgens artikel 22 van de Grondwet, samen gelezen met artikel 8 van het EVRM en artikel 6.3 van de 

AVG, moet een norm van wettelijke rangorde bepalen onder welke omstandigheden een 

gegevensverwerking is toegestaan. Overeenkomstig het legaliteitsbeginsel moet deze wetgevingsnorm 

dus in ieder geval de essentiële elementen van de verwerking vastleggen. Wanneer de 

gegevensverwerking een bijzonder belangrijke inmenging vormt op de rechten en vrijheden van de 

betrokkenen, zoals in het onderhavige geval (wat betreft bepaalde voorgenomen 

gegevensverwerkingen - zie hierna), moeten de volgende essentiële elementen door de wetgever 

worden vastgesteld: (het)(de) precieze doeleinde(n)3, waarvan bij lezing reeds kan worden afgeleid 

welke gegevensverwerkingsverrichtingen zullen worden ingevoerd voor de verwezenlijking ervan, de 

identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke(n), het soort gegevens die noodzakelijk zijn voor de 

verwezenlijking van (dit)(deze) doeleinde(n), de bewaartermijn van de gegevens4, de categorieën van 

betrokkenen van wie de gegevens zullen worden verwerkt, de ontvangers of categorieën van 

ontvangers aan wie de gegevens worden meegedeeld5 en de omstandigheden waarin ze zullen worden 

meegedeeld, evenals de eventuele beperking van de verplichtingen en/of rechten vermeld in de 

artikelen 5, 12 tot en met 22, en 34 van de AVG. 

 

9. Uit artikel 2 van het ontwerp blijkt dat de wettelijke norm op basis waarvan het ontwerp de 

verwerkingen van persoonsgegevens wil regelen het bovengenoemde decreet van 14 maart 2019 is. 

 

10. In dat verband betreurt de Autoriteit dat zij niet is geraadpleegd met betrekking tot het ontwerp van 

decreet, terwijl de afdeling Wetgeving van de Raad van State terecht had opgemerkt dat "de 

doorgegeven informatie in het kader van de artikelen 7 (register van niet meegedeelde motiveringen), 

17, § 2 (register van educatieve maatregelen), 23 (jongerendossier), 65 (register van bezoeken), 96 

(register van bijzondere veiligheidsmaatregelen), 99 (register van directe dwangmaatregelen) en 119 

(register van tuchtstraffen) van het voorontwerp, een verwerking van persoonsgegevens door de 

centra in de zin van de AVG tot gevolg heeft »6. 

 

                                                
3 Zie ook artikel 6.3. van de AVG. 

4 Het Grondwettelijk Hof heeft erkend dat "de wetgever (...) de vereisten inzake de bewaring van persoonsgegevens en de duur 
van die bewaring op een algemene wijze (vermocht) te regelen", Arrest nr. 29/2018 van 15 maart 2018, punt B.23. 

5 Lees bijvoorbeeld, Grondwettelijk Hof, Arrest nr. 29/2018 van 15 maart 2018, punt B.18, en Grondwettelijk Hof, Arrest nr. 
44/2015 van 23 april 2015, punten B.36.1 en v. 

6 Advies 64.696/2/VR van 17 januari 2019. 
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11. Als de Autoriteit over dat ontwerp van decreet zou zijn geraadpleegd, had zij erop gewezen dat de in 

punt 8 hierboven vermelde essentiële elementen erin ontbraken en er duidelijk in moesten worden 

omschreven. 

 

12. De toelichting bij artikel 19 van het decreet bepaalt dat het HR "de bij dit decreet aan de jongere 

toegekende rechten niet mag beperken, maar ze enkel mag organiseren. 

Krachtens de in dat artikel beoogde algemene machtiging, zal het huishoudelijk reglement 

verschillende regels vaststellen met het oog op de organisatie van het leven in het centrum, zoals het 

tijdschema voor de verschillende dagelijkse activiteiten. 

Op grond van verschillende specifieke machtigingen van het decreet, zal het huishoudelijk reglement 

eveneens bepalingen bevatten om de uitoefening van bepaalde rechten te organiseren en dus te 

garanderen, zoals de procedures of de voorwaarden voor de uitoefening van bepaalde rechten 

(kantine, vrijetijdsbesteding, telefonische communicatie, bezoeken, enzovoort), evenals bepalingen om 

de veiligheid te verzekeren, zoals de opsomming van verboden voorwerpen en stoffen. »7. 

 

13. De Autoriteit begrijpt dat de aanvrager de onmogelijkheid heeft ingezien in de bijlage de voor de 

beoogde verwerkingen geldige rechtsgrond op te nemen. Aangezien de gegevensverwerkingen die het 

gevolg ervan zijn een belangrijke inmenging in het privéleven van de betrokkenen vormt, is een 

uitvoeringshandeling echter onvoldoende.8.  

De Autoriteit kan enkel herhalen dat de essentiële elementen van elk van de gegevensverwerking 

waartoe deze bijlage aanleiding geeft, op duidelijke en nauwkeurige wijze moeten worden opgenomen 

in het decreet, dat overigens moet voorzien in een duidelijke delegatie van bevoegdheden aan de 

regering voor de vaststelling van bepaalde regels voor die verwerkingen (exacte inhoud van de 

categorieën van gegevens, enz.). 

 

14. De Autoriteit wijst erop dat het HR procedures vastlegt, maar niet toelaat de verwerkingen te bepalen 

die deze procedures met zich brengen wanneer: 

 

- de jongere een schriftelijk verzoek indient om niet toegestane voorwerpen aan een 

externe persoon over te dragen; 

- een rubriekrekening wordt geopend; 

- de identiteitskaart wordt bewaard; 

- de inhoud van de USB-stick wordt gecontroleerd; 

- een verzoek in verband met een religieuze praktijk wordt gedaan (met inbegrip van 

vermelding van de voeding); 

- de toegang tot de bibliotheek wordt gevraagd; 

                                                
7 Memorie van toelichting, op.cit., blz. 19. 

8 Dit geldt des te meer omdat de vorm van de goedkeuring door de wetgever niet wordt gedefinieerd. 



Advies 114/2020 - 6/11 

- de lijst met telefoonnummers wordt opgesteld; 

- bezoeken worden georganiseerd (verzoeken, voorwaarden, toezicht) 

- het overlegorgaan een verslag bekendmaakt. 

 

Zoals hierboven vermeld moeten de essentiële elementen van de voorgenomen verwerkingen die een 

belangrijke inmenging in de rechten en vrijheden van de betrokkenen vormen, volledig worden 

beschreven in het decreet.  

 

15. Dit geldt met name voor de gegevensverwerkingen bedoeld in de artikelen 9 en 10 van de AVG. De 

verwerking van dit soort gegevens moet uitdrukkelijk in het decreet worden toegestaan en gezien de 

belangrijke inmenging in de rechten en vrijheden van de betrokkenen, is het van wezenlijk belang dat 

het decreet alle essentiële elementen van die verwerkingen van persoonsgegevens vermeldt, namelijk: 

(het)(de) precieze doeleinde(n)9, de identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke(n), het soort 

gegevens die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van (dit) (deze) doeleinde(n), de bewaartermijn 

van de gegevens10, de categorieën van betrokkenen van wie de gegevens zullen worden verwerkt, de 

ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de gegevens worden meegedeeld11 en de 

omstandigheden waarin ze zullen worden meegedeeld, de eventuele beperking van de verplichtingen 

en/of rechten vermeld in de artikelen 5, 12 tot en met 22 en 34 van de AVG.  

 

16. Punt 5 van het HR bepaalt bijvoorbeeld dat "de jongere recht heeft op een filosofisch of religieus 

adviseur. Hij richt zijn verzoek schriftelijk tot de directeur(…) ". De verplichting om dit verzoek 

schriftelijk te doen, geeft aanleiding tot een verwerking van gegevens over de levensbeschouwelijke 

of religieuze overtuigingen van de jongere. Alhoewel in artikel 30 van het decreet in deze bijstand 

wordt voorzien, ontbreken echter alle essentiële elementen van die verwerking. 

 

17.  Wat betreft de verwerking van gegevens die geen belangrijke inmenging vormen, moeten minstens 

het (de) doeleinde(n) van de verwerking, de verwerkingsverantwoordelijke(n) en de categorieën van 

betrokkenen door het decreet worden gedefinieerd. De categorieën van verwerkte gegevens en de 

bewaartermijn kunnen wel gepreciseerd worden in het ontwerp, op voorwaarde dat de wetgever 

hiervoor in een nauwkeurige delegatie aan de uitvoerende macht heeft voorzien. Punt 7 van het HR 

bepaalt bijvoorbeeld dat indien de jongere wil beschikken over boeken die beschikbaar zijn in de 

bibliotheek van het centrum, hij een formulier moet invullen waarop alle beschikbare boeken staan, 

en dat aan de jongere moet geven die verantwoordelijk is voor de bibliotheek." Deze verplichting om 

                                                
9 Zie ook artikel 6.3 van de AVG. 

10 Het Grondwettelijk Hof heeft erkend dat "de wetgever (...) de bewaring van persoonsgegevens en de duur van die bewaring 
op een algemene wijze (vermocht) te regelen", Arrest nr. 29/2018 van 15 maart 2018, punt B. 23. 

11 Lees bijvoorbeeld, Grondwettelijk Hof, Arrest nr. 29/2018 van 15 maart 2018, punt B.18, en Grondwettelijk Hof, Arrest nr. 
44/2015 van 23 april 2015, punten B.36.1 en v. 
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een formulier in te vullen geeft aanleiding tot een gegevensverwerking waarvan de inmenging in 

principe beperkt is12. Geen enkele van deze essentiële elementen wordt echter gedefinieerd.  

 

2. Beginselen van doeleinde, voorspelbaarheid en evenredigheid 

 

18.  Overeenkomstig artikel 6.3 van de AVG, gelezen in het licht van overweging 41 van de  AVG, moet de 

verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een wettelijke 

verplichting13, en/of voor de vervulling van een taak van algemeen belang, of voor de uitoefening van 

het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend14, worden geregeld door 

duidelijke en nauwkeurige regelgeving, waarvan de toepassing voor de betrokkenen voorspelbaar moet 

zijn. Overeenkomstig artikel 5.1.b) van de AVG mag een verwerking van persoonsgegevens overigens 

enkel worden uitgevoerd voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. 

Uit de lezing ervan moet kunnen worden opgemaakt welke gegevensverwerkingen nodig zijn om het 

doeleinde te realiseren. De Autoriteit merkt op dat het ontwerp en zijn bijlage de voorgenomen 

gegevensverwerkingen niet duidelijk beschrijven, noch in de meeste gevallen de doeleinden ervan15.   

 

19. Het ontwerp en zijn bijlage bevatten stukjes informatie, maar beschrijven niet welke verwerkingen 

zullen worden uitgevoerd, noch door wie, met welke gegevens en waarom.  

 

20. Wat de doeleinden betreft, deze zijn ook niet gedefinieerd. Artikel 19 van het decreet machtigt de 

regering om een HR op te stellen “met de procedures voor de uitvoering van de rechten en plichten 

van de jongere, zoals bepaald in dit decreet, tijdens zijn opvang in het centrum” .  Het zo gedefinieerde 

doel van het HR kan niet worden verward met het/de doeleinde(n) van de gegevensverwerkingen 

waartoe het aanleiding geeft. 

 

21. Bovendien merkt de Autoriteit op dat bepaalde verwerkingen betrekking hebben op doeleinden die 

zelfs niet rechtstreeks in verband kunnen worden gebracht met het doel van het huishoudelijk 

                                                
12 Ook al kan zij gegevens bevatten waardoor de identificatie van een veroordeelde jongere eventueel mogelijk is. 

13 Artikel 6.1.c) van de AVG. 

14 Artikel 6.1.e) van de AVG. 

15 De in de bijlage vermelde doeleinden zijn: 

- het beheer van het detentietraject (Sidis Suite); 

- de evaluatie van het gedrag, de kennis en de vorming; 

- het informeren van de directie; 

- de uitwisseling van praktijken binnen de teams; 

- de uitvoering van het individueel project nodig voor het desistance-proces; 

- het handhaven van de orde en de veiligheid; 

- het opstellen van verslagen en adviezen voor de directie Detentiebeheer en de strafuitvoeringsrechtbank; 

- het informeren van de jongere; 

- het opstellen van externe verslagen. 
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reglement zoals het in dit artikel van het decreet wordt beschreven. Dat geldt voor het doeleinde met 

betrekking tot het handhaven van de orde en de veiligheid16.  In punt 10 van het huishoudelijk 

reglement wordt bijvoorbeeld gepreciseerd dat "een andere vorm van toezicht (niet-visueel) kan 

worden gebruikt indien dit nodig is voor het handhaven van de orde en de veiligheid". De Autoriteit 

vraagt dat elk van de betrokken gegevensverwerkingen een doeleinde heeft dat nauwkeurig en 

uitdrukkelijk in het decreet vermeld staat.  

 

22. Om terug te komen op de noodzaak van het nauwkeurig beschrijven van de beoogde 

gegevensverwerkingen, kan deze bepaling, in haar huidige formulering, trouwens worden 

geïnterpreteerd als een vrijgeleide om welke gegevensverwerking dan ook te rechtvaardigen. Voor het 

bovengenoemde punt 10 van het huishoudelijk reglement verzoekt de Autoriteit de aanvrager om de 

vormen die dat toezicht kan aannemen te identificeren, alsmede de norm die de essentiële elementen 

bevat (in voorkomend geval kan worden verwezen naar de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de 

plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's), en om te preciseren wat als "noodzakelijk" moet 

worden beschouwd voor het handhaven van de orde en de veiligheid.  

  

23. Uit wat voorafgaat blijkt dat aangezien het decreet (en het ontwerp) geen passend kader schetst voor 

de gegevensverwerkingen overeenkomstig de vereiste criteria van voorspelbaarheid, de Autoriteit 

onmogelijk: 

 

 de voorgenomen gegevensverwerkingen duidelijk kan afleiden, wat indruist tegen het beginsel 

van voorspelbaarheid (art. 6.3 van de AVG);  

 kan bepalen of de voorgenomen verwerkingen evenredig zijn ten opzichte van hun doeleinde(n), 

en of de inmenging in de rechten en vrijheden van de betrokkenen die daaruit voortvloeit als 

noodzakelijk kan worden beschouwd.    

 

3. Minimale gegevensverwerking 

 

24.  Artikel 5.1.c) van de AVG bepaalt dat persoonsgegevens toereikend, ter zake dienend en beperkt 

moeten zijn tot wat noodzakelijk is voor de beoogde doeleinden (principe van ”minimale 

gegevensverwerking”). 

 

25. Punt 10 van het HR vermeldt dat minderjarige bezoekers een kopie bij zich moeten hebben van de 

identiteitskaart van de persoon die de ouderlijke machtiging heeft ondertekend.  

 

                                                
16 Het geldt bijvoorbeeld voor het toezicht tijdens bezoeken of het opstellen van een lijst met door de jongere gevormde 
nummers. 
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26. De Autoriteit vestigt de aandacht op het feit dat in geval van een verzoek om zich op afstand te 

identificeren of authenticeren, het verstrekken van een kopie van het identiteitsbewijs geen enkele 

garantie biedt dat de persoon die de kopie verstrekt daadwerkelijk diegene is die hij beweert te zijn. 

Er bestaan andere instrumenten die meer zekerheid bieden om identiteitsfraude te vermijden, zoals 

bijvoorbeeld werken met een elektronisch registratieformulier waarbij de betrokkene zich identificeert 

en authenticeert door middel van zijn eID of de elektronische vreemdelingenkaart17. 

 

27. In dit verband vestigt de Autoriteit ook de aandacht van de aanvrager op de aanbeveling van de 

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer nr. 03/2011 over het nemen van een 

kopie van de identiteitskaart en over het gebruik en de elektronische lezing ervan,18 waarin de 

Commissie de aandacht vestigde op het verhoogde risico op identiteitsdiefstal aan de hand van 

fotokopieën van de identiteitskaart19. In het beschikkend gedeelte formuleerde de Commissie 7 

aanbevelingen waarvan de volgende hier relevant zijn: 

“(…) 2. geen kopie van de identiteitskaart wordt genomen buiten in de wet voorgeschreven gevallen; 

(…) 4. de wetgever de gevallen beperkt waarin het nemen van een kopie van de identiteitskaart vereist 

is tot die gevallen waarin dit noodzakelijk is voor redenen van openbaar belang (…)”. 

 

4. Bewaartermijn 

 

28. Krachtens artikel 5.1.e) van de AVG mogen persoonsgegevens niet langer worden bewaard in een 

vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren dan noodzakelijk is voor de 

verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. 

 

29. De Autoriteit stelt vast dat de bewaartermijnen van de persoonsgegevens vervat in de artikelen 13, 

17, 65, 96, 99 en 119 van het decreet niet van toepassing zijn op het geheel van de verwerkingen die 

door het HR worden georganiseerd. De Autoriteit raadt aan de toepasselijke termijn te vermelden (en 

idealiter de bron ervan) voor elk van de in het HR bedoelde verwerkingen, en er daarbij voor te zorgen 

dat de voorgenomen verwerkingen goed gedekt worden door een (maximale) bewaartermijn. 

 

5. Verwerkingsverantwoordelijke 

 

30. Het ontwerp bepaalt niet wie de verwerkingsverantwoordelijke(n) is/zijn en de Autoriteit verzoekt de 

aanvrager om deze leemte op te vullen. De bepaling door de regelgeving van de 

verwerkingsverantwoordelijke(n) draagt bij tot de voorspelbaarheid van de wet en de doeltreffendheid 

                                                
17 Zie punt 17 van het advies nr. 115/2019 van 5 juni 2019. 

18Te raadplegen via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/publications/aanbeveling-nr.-03-
2011.pdf . In dezelfde zin: Zie punt 9 van het advies nr. 28/2010, punt 4 van het advies nr. 19/2011, en punt 19 van het 
advies nr. 33/2012.  

19 Dit geldt bij uitbreiding voor welk identiteitsbewijs dan ook. 

https://www.autoriteprotectiondonnees.be/sites/privacycommission/files/documents/recommandation_03_2011_0.pdf
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/sites/privacycommission/files/documents/recommandation_03_2011_0.pdf
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van de door de AVG vastgelegde rechten van de betrokkenen. Volgens de Autoriteit zou de minister 

bevoegd voor Jeugdzorg hiervoor aangewezen kunnen worden. 

 

6. Informeren van de betrokkene 

 

31. De Autoriteit merkt op dat bepaalde verwerkingen geen betrekking hebben op de jongere, maar op 

derden (bezoekers, ouders van bezoekers, enz.).  

 

32. De Autoriteit herinnert eraan dat de administratie aan alle betrokkenen de informatie bedoeld in de 

artikelen 13 en 14 van de AVG moet verstrekken en in het bijzonder de naam en het adres van de 

verwerkingsverantwoordelijke, de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming, de 

doeleinden van de gegevensverzameling en de rechtsgrondslag van de verwerking waarvoor de 

gegevens zijn bestemd, de ontvangers of categorieën van ontvangers van de gegevens, het bestaan 

van de verschillende rechten die door de AVG aan de betrokkenen zijn toegekend (met inbegrip van 

het recht op toegang en rectificatie), het al dan niet verplichte karakter van de mededeling van 

gegevens en de gevolgen van het niet verstrekken van gegevens, de bewaartermijn van de verzamelde 

persoonsgegevens of de criteria aan de hand waarvan deze wordt bepaald, het recht om een klacht in 

te dienen bij de GBA en, indien van toepassing, het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming 

(met inbegrip van profilering, zoals bedoeld in artikel 22 van de AVG). 

 

 

OM DIE REDENEN, 

heeft de Autoriteit de volgende opmerkingen: 

 

 

- de essentiële elementen van elk van de gegevensverwerkingen waartoe het ontwerp aanleiding geeft, 

moeten op duidelijke en nauwkeurige wijze worden opgenomen in het decreet, dat overigens moet 

voorzien in een duidelijke delegatie van bevoegdheden aan de regering voor de vaststelling van 

bepaalde regels voor die verwerkingen (punten 13 tot en met 17); 

- elk van de gegevensverwerkingen waartoe het HR aanleiding geeft, moet een doeleinde hebben dat 

nauwkeurig en uitdrukkelijk in het decreet vermeld staat (punt 21); 

- voor elke categorie van gegevens die het voorwerp uitmaakt van een van de voorgenomen 

verwerkingen moet de toepasselijke bewaartermijn in de bijlage worden vermeld (punt 29); 

- de verwerkingsverantwoordelijke(n) moet(en) worden aangeduid (punt 30); 

- alle betrokkenen moeten overeenkomstig de artikelen 13 en 14 van de AVG worden geïnformeerd 

(punt 32). 
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vestigt de Autoriteit de aandacht van de aanvrager op: 

 

- het feit dat in geval van een verzoek om zich op afstand te identificeren of authenticeren, het 

verstrekken van een kopie van het identiteitsbewijs geen enkele garantie biedt dat de persoon die 

de kopie verstrekt daadwerkelijk diegene is die hij beweert te zijn. 

- het feit dat de meerderheid van de geformuleerde opmerkingen een aanpassing van het decreet 

en niet van het ontwerp suggeert - in het bijzonder wat betreft gegevensverwerkingen met 

betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen, en gegevens over de gezondheid 

-, omdat de essentiële elementen van de verwerking in het decreet en niet in het ontwerp moeten 

worden opgenomen.  

 

 

 

(get.) Alexandra Jaspar 

Directeur van het Kenniscentrum 


