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Advies nr. 30/2021 van 18 maart 2021

Betreft: Advies m.b.t. een voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap tot

wijziging van het decreet van 6 december 2011 ter ondersteuning van het jeugdwerk
(CO-A-2021-022)

De Gegevensbeschermingsautoriteit (hierna de “Autoriteit”);
Gelet op de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit,
inzonderheid op 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 (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 het verzoek om advies van mevrouw Isabelle Weykmans, Minister van Cultuur en Sport,
Werkgelegenheid en Media, ontvangen op 29/01/2021;
Gelet op het verslag van mevrouw Alexandra Jaspar, Directeur van het Kenniscentrum van de
Gegevensbeschermingsautoriteit ;
Brengt op 18 maart 2021 het volgend advies uit:

.
.
.
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I. VOORWERP VAN DE AANVRAAG
Het decreet van 6 december 2011 ter ondersteuning van het jeugdwerk, hierna het decreet,

1.

vormde tijdens de periode 2017 – 2019 het voorwerp van een evaluatie. Daaruit bleek dat een tekort
aan geschoold personeel en een gebrek aan flexibiliteit om in te spelen op de effectieve behoeften
van de jeugdvoorzieningen een goede jeugdwerking hypothekeren. Het voorontwerp van decreet tot

wijziging van het decreet van 6 december 2011 ter ondersteuning van het jeugdwerk , hierna het
ontwerp, wil hieraan verhelpen door de subsidiëring aan te passen zodat de randvoorwaarden voor
handen zijn om geschoold personeel aan te trekken en te behouden en de financiering van
jeugdvoorzieningen te hervormen.
2.

Niettegenstaande het “financiële” opzet van het ontwerp, wordt van de gelegenheid ook

gebruik gemaakt om de ermee gepaard gaande gegevensverwerkingen reglementair in te bedden.
II. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG

a) Rechtsgrond
3.

Elke verwerking van persoonsgegevens moet steunen op een rechtsgrondslag in de zin van

artikel 6 AVG. Bovendien is de verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens1
geviseerd door artikel 9 AVG en persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen
(artikel 10 AVG) aan strikte voorwaarden onderworpen.
4.

In onderhavig geval is de verwerking van de persoonsgegevens die niet door de artikelen 9

en 10 AVG geviseerd worden, gestoeld op:
•

hetzij artikel 6.1.c) AVG, namelijk een wettelijke verplichting in hoofde van een
jongerenvoorziening, van de aanbieder van jongerenininformatie, of van het Jeugdbureau van
de

Duitstalige

Gemeenschap

die

personeelssubsidies

aanvragen

of

een

ondersteuningsaanvraag indienen, welbepaalde informatie m.b.t. hun personeel te
verzamelen en te verschaffen (zie bijvoorbeeld artikelen 6 en 9 van het ontwerp) of m.b.t. de
leden van de jeugdorganisatie (zie artikel 11 van het ontwerp);
•

hetzij op artikel 6.1.e), AVG, namelijk een taak van algemeen belang die aan de
verwerkingsverantwoordelijke (d.i. de Regering blijkens het nieuw artikel 55.6 van het decreet
dat door artikel 31 van het ontwerp wordt ingevoegd) is opgedragen, namelijk bijdragen tot

1

Dit zijn persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke
overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens
met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands
seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.
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de individuele, sociale en culturele ontwikkeling van jonge mensen, rekening houdend met
hun belangen en behoeften door de subsidiëring van het jeugdwerk (artikel 2 van het decreet).
5.

De verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens is verboden (artikel 9.1

AVG) tenzij deze kan gestoeld worden op een van de rechtsgronden vermeld in artikel 9.2 AVG. In casu
kan de verwerking van gegevens over de gezondheid gebaseerd worden op artikel 9.2.g) AVG in de
mate dat het de verwerking betreft die geschiedt in de context van de gezondheidsmap die n.a.v. de
organisatie van een jeugdkamp moet worden bijgehouden (artikel 14, eerste lid, 5°, van het decreet).
Voor de verwerking van gegevens over de gezondheid en andere bijzondere categorieën van
persoonsgegevens n.a.v. de begeleiding van jonge mensen door aanbieders van open jeugdwerk en
mobiel jeugdwerk (blijkt uit nieuw artikel 55.7, § 2, van het decreet ingevoegd door artikel 31 van het
ontwerp) is dergelijke rechtsgrond niet aanwezig.
6.

De verwerking van persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare

feiten is mogelijk voor zover dit is toegestaan door een lidstaatrechtelijke bepaling die passende
waarborgen biedt voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen. Het nieuw artikel 5.1 (ingevoegd
door artikel 6 van het ontwerp) bepaalt uitdrukkelijk m.b.t welke personen deze gegevens mogen
verwerkt worden evenals in welke context. Voor de verwerking van de persoonsgegevens vermeld in
artikel 10 AVG door aanbieders van open jeugdwerk en mobiel jeugdwerk (blijkt uit nieuw artikel 55.7,
§ 2, van het decreet ingevoegd door artikel 31 van het ontwerp) m.b.t. de jonge mensen die ze
begeleiden, ontbreekt de vereiste decretale grondslag.
7.

Zowel de verwerking van bijzondere persoonsgegevens artikel 9 AVG als de persoonsgegevens

artikel 10 AVG vereisen dat wordt voorzien in passende waarborgen voor de rechten en vrijheden van
de betrokkene. De Autoriteit stelt vast dat krachtens het nieuw artikel 55.5 van het decreet (ingevoegd
door artikel 31 van het ontwerp) iedereen die bij de uitvoering van het decreet en zijn
uitvoeringsbesluiten betrokken is, gehouden is tot het vertrouwelijk behandelen van de verwerkte
persoonsgegevens. De memorie van toelichting voegt daar aan toe: “…. die vertrouwensclausule de

doorgifte van de gegevens niet in de weg mag staan in gevallen waarin die doorgifte wettelijk bepaald
is of noodzakelijk is om het onderhavige ontwerp van decreet uit te voeren. Eventueel toepasselijke
bepalingen inzake beroepsgeheim blijven onverkort gelden”.
8.

De tweede zin van het nieuw artikel 55.6, tweede lid, van het decreet (ingevoegd door

artikel 31 van het ontwerp) bepaalt uitdrukkelijk dat de gegevens niet voor andere doeleinden mogen
gebruikt worden dan de uitvoering van wettelijke of decretale opdrachten die verband houden met
het decreet en vormt een bijkomende waarborg voor wat het gebruik van de persoonsgegevens
betreft. Het positief effect hiervan wordt ongedaan gemaakt door de eerste zin die het gebruik van de
gegevens mogelijk maakt met het oog op de uitvoering van wettelijke of decretale opdrachten zonder
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meer. Dit is onaanvaardbaar want problematisch in het licht van de doelbinding, de proportionaliteit.
Deze zin moet dan ook geschrapt worden.
9.

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

verplichting2 en/of voor de uitoefening van een opdracht van algemeen belang of in het kader van de
uitoefening van het openbaar gezag die aan een verwerkingsverantwoordelijke is toevertrouwd 3, moet
overeenkomstig artikel 6.3. AVG, gelezen in het licht van overweging 414 van de AVG, worden geregeld
door duidelijke en nauwkeurige regelgeving, waarvan de toepassing voor de betrokkenen voorzienbaar
moet zijn. Bovendien is het volgens artikel 22 Grondwet noodzakelijk dat de "wezenlijke elementen"
van de gegevensverwerking door middel van een formele wettelijke norm (wet, decreet of
ordonnantie) worden vastgesteld.
10.

Wanneer de gegevensverwerking een bijzonder belangrijke inmenging vormt op de rechten

en vrijheden van de betrokkenen, zoals in het onderhavige geval, moeten de volgende essentiële
elementen door de wetgever worden vastgesteld:
•

het (de) precieze doeleinde(n)5, waarvan bij lezing reeds kan worden afgeleid welke
gegevensverwerkingsverrichtingen zullen worden ingevoerd voor de verwezenlijking ervan,

•

de identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke(n) (indien reeds mogelijk),

•

het soort gegevens die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van dit (deze) doeleinde(n)
en de bewaartermijn van deze gegevens 6,

•

de categorieën van betrokkenen van wie de gegevens zullen worden verwerkt, de ontvangers
of categorieën van ontvangers aan wie de gegevens worden meegedeeld 7 en de
omstandigheden waarin ze zullen worden meegedeeld,

•

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

11.

Hierna zal de Autoriteit nagaan of deze elementen in het ontwerp aanwezig zijn.

2

Art. 6.1.c) van de AVG.

3

Art. 6.1.e) van de AVG.

“41.Wanneer in deze verordening naar een rechtsgrond of een wetgevingsmaatregel wordt verwezen, vereist dit niet
noodzakelijkerwijs dat een door een parlement vastgestelde wetgevingshandeling nodig is, onverminderd de vereisten
overeenkomstig de grondwettelijke orde van de lidstaat in kwestie. Deze rechtsgrond of wetgevingsmaatregel moet evenwel
duidelijk en nauwkeurig zijn, en de toepassing daarvan moet voorspelbaar zijn voor degenen op wie deze van toepassing is,
zoals vereist door de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie („Hof van Justitie”) en het Europees Hof voor
de Rechten van de Mens”.
4

5

Zie ook artikel 6.3 van de AVG.

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.
6

7

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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b) Doeleinden
12.

Volgens artikel 5.1.b) AVG kan de verwerking van persoonsgegevens enkel uitgevoerd worden

voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden.
13.

Het nieuw artikel 55.6 van het decreet (ingevoegd door artikel 31 van het ontwerp) vermeldt

de taken waarvoor de Regering optreedt als verwerkingsverantwoordelijke, dus eigenlijk de doeleinden
waarvoor de Regering gegevens verwerkt. Bij nazicht van de taken geviseerd door het artikel en het
hoofdstuk waar naar verwezen wordt, betekent dit dat de Regering gegevens verwerkt met het oog
op:
•

controle op naleving van de subsidievoorwaarden voor jeugdkampen;

•

goedkeuring van basis en voortgezette opleidingen voor jongeren, de uitreiking van erkende
bewijzen.

14.

De Autoriteit oordeelt dat deze doeleinden welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en

gerechtvaardigd zijn (artikel 5.1.b), AVG) maar stelt tevens vast dat dit niet alle doeleinden zijn
waarvoor de Regering persoonsgegevens verwerkt. De beoordeling of een aanvraag van een
jongerenvoorziening voldoet aan de voorwaarden om personeelssubsidies te ontvangen, gaat in
hoofde van de Regering gepaard met de verwerking van persoonsgegevens (zie artikel 6 van het
ontwerp). Potentieel8 is dat ook het geval voor de beoordeling van een ondersteuningsaanvraag
(zie artikel 9 van het ontwerp). De vaststelling van de categorie tot dewelke een jeugdorganisatie
behoort, hangt af van hun aantal leden (artikel 12 van het decreet). Daartoe kan op opgave van het
aantal leden volstaan. Indien men voorafgaand aan de toekenning van de financiële ondersteuning
wil controleren of er werkelijke zoveel leden zijn, is de verstrekking van de ledenlijst aangewezen (laat
toe om te controleren of de opgegeven personen bestaan en of zij lid zijn). De eventuele overname
van de organisatie van het open jeugdwerk (nieuw artikel 25, § 5 van het decreet ingevoegd door
artikel 21 van het ontwerp) vereist de verwerking van persoonsgegevens (zie nieuw artikel 55.7, § 1,
4° van het decreet zoals ingevoegd door artikel 31 van het ontwerp). De steller van het ontwerp moet
de doeleinden waarvoor de Regering persoonsgegevens verwerkt, vervolledigen. Met het oog op de
transparantie naar de burger toe worden die best woordelijk vermeld in plaats van naar artikelen of
een hoofdstuk te verwijzen.
15.

Volgens het nieuw artikel 55.6 van het decreet (ingevoegd door artikel 31 van het ontwerp)

zijn de jeugdvoorzieningen die ondersteund worden verwerkingsverantwoordelijken voor de taken
vermeld in hoofdstuk 2. In dit geval kan de verwijzing naar de taken vermeld in hoofdstuk 2 niet als

8

In de mate dat een beschrijving van de personele middelen betekent dat wordt opgegeven welke personen worden ingezet.
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een welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd doeleinde beschouwd worden
(artikel 5.1.b), AVG). Hoofdstuk 2 van het decreet viseert meerdere actoren en laat niet direct toe een
welomlijnd takenpakket van de jeugdvoorzieningen te identificeren. De steller van het ontwerp moet
de doeleinden waarvoor de jeugdvoorzieningen als verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens
verwerken in duidelijke bewoordingen in de tekst vermelden.
16.

Tot slot bepaalt het nieuw artikel 55.6 van het decreet (ingevoegd door artikel 31 van het

ontwerp) dat de Jeugdraad van de Duitstalige Gemeenschap als verwerkingsverantwoordelijke
persoonsgegevens verwerkt voor de taken vermeld in hoofdstuk 3. Bij nazicht van de artikelen van dit
hoofdstuk 3 blijkt het concreet om te gaan om:
•

de adviesverlening m.b.t. dossiers – die persoonsgegevens bevatten - die bij de Regering
werden ingediend met het oog op goedkeuring en/of financiering van voortgezette
opleidingen;

•

de organisatie van de basisopleiding die leidt tot het erkende bewijs van “vrijwillige
jeugdleider”.

17.

Deze doeleinden voldoen aan de vereiste van artikel 5.1.b) AVG maar net zoals reeds vermeld

in punt 14, is het met het oog op de transparantie naar de burger toe, best deze doeleinden woordelijk
te vermelden in plaats van naar een hoofdstuk te verwijzen (temeer daar niet alle bepalingen van dat
hoofdstuk de Jeugdraad van de Duitstalige Gemeenschap viseren).

c) Proportionaliteit
18.

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

moeten zijn tot wat noodzakelijk is voor de beoogde doeleinden ('minimale gegevensverwerking').
19.

Het nieuw artikel 55.7 van het decreet (ingevoegd door artikel 31 van het ontwerp) somt de

gegevenscategorieën op die worden verwerkt met het oog op de taken (doeleinden) vermeld in het
nieuw artikel 55.6 van het decreet.
20.

Het nieuw artikel 55.7, § 2, eerste lid, van het decreet somt de gegevenscategorieën op die

ondersteunde jeugdvoorzieningen verwerken m.b.t. hun gesubsidieerd personeel. Vanuit het
proportionaliteitsbeginsel, geven deze categorieën geen aanleiding tot bijzondere opmerkingen.
Louter volledigheidshalve onderlijnt de Autoriteit dat de justitiële gegevens zoals bedoeld in artikel 10
AVG, hoe dan ook beperkt zijn tot de op het in nieuw artikel 5.1 van het decreet (ingevoegd door
artikel 6 van het ontwerp) vermelde uittreksel van het strafregister.
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21.

Dit nieuw artikel 5.1 van het decreet bepaalt dat een uittreksel van het strafregister moet

worden overlegd waarin geen veroordeling tot een gevangenisstraf van meer dan 6 maanden staat.
Gelet op het feit dat het om personen gaat die met jongeren werken, is het aangewezen dat het een
specifiek uittrekstel uit het strafregister dat daarvoor voorzien is, viseert, namelijk het uittreksel uit
het strafregister overeenkomstig artikel 596, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering.
Louter volledigheidshalve vestigt de Autoriteit er de aandacht op dat het de voorkeur geniet dat de
betrokken overheidsdienst, indien mogelijk, zelf de nodige verificatie doet aan de hand van de
authentieke bron, namelijk het Centraal Strafregister. Informatie die in een authentieke bron
beschikbaar is moet daar worden geraadpleegd en niet onnodig worden gedupliceerd 9 of opgevraagd
bij de betrokkene.
22.

De gegevenscategorieën die jeugdorganisaties verwerken m.b.t. hun leden, geven geen

aanleiding tot bijzondere opmerkingen (nieuw artikel 55.7, § 2, tweede lid).
23.

Het nieuw artikel 55.7, § 2, derde lid, van het decreet lijst de gegevenscategorieën op die

aanbieders van open jeugdwerk en mobiel jeugdwerk kunnen verwerken m.b.t. de jonge mensen die
ze begeleiden. Het betreft:

1°. identiteitsgegevens en contactgegevens;
2°. gegevens over het einddiploma en de opleiding;
3°. gegevens over de gezinssituatie;
4°. gegevens over de sociale en financiële situatie;
5°. gegevens over de vrijetijdsbesteding;
6°. gegevens over de bekwaamheden en interesses;
7°. medische en psychologische gegevens;
8°. gevoelige

gegevens

als

bedoeld

in

artikel 9

van

de

Algemene

Verordening

artikel 10

van

de

Algemene

Verordening

Gegevensbescherming;
9°. justitiële

gegevens

als

bedoeld

in

Gegevensbescherming.
24.

Om de proportionaliteit van de hiervoor vermelde categorieën te beoordelen moet nagegaan

worden wat het mobiel jeugdwerk en het open jeugdwerk beogen:
•

Mobiel jeugdwerk bestaat erin jonge mensen in bijzondere levensomstandigheden of met
specifieke verzoeken te adviseren, te begeleiden en door te verwijzen. Mobiel jeugdwerk heeft

9

Zie de aanbeveling uit eigen beweging van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,
rechtsvoorganger van de Autoriteit, nr. 09/2012 van 23 mei 2012 in verband met authentieke gegevensbronnen in de
overheidssector, te raadplegen via: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/publications/aanbeveling-nr.-092012.pdf.
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tot doel de levenssituatie en de leefomgeving van jonge mensen te verbeteren, vooral van de
jonge mensen die niet door andere diensten of organisaties worden bereikt. Mobiel jeugdwerk
focust op jonge mensen met meerdere problemen en gebruikt daartoe methoden van
outreachend werk en aanwezigheid op de scène, projectwerk, individuele begeleiding,
groepswerk en belangenbehartiging en buurtwerk (zie artikel 30, § 1, van het decreet zoals
aangepast door artikel 26 van het ontwerp).
•

Het open jeugdwerk biedt activiteiten aan waaraan alle jongeren kunnen deelnemen zonder
dat ze lid hoeven te zijn of zich hoeven aan te melden. Het ondersteunde open jeugdwerk
gaat in op de behoeften en interesses van de jongeren. In het ondersteunde open jeugdwerk
wordt gewerkt met de methoden van projectwerk, ontmoetingswerk, straathoekwerk en
individuele hulp (zie artikel 22 van het decreet).

25.

In de mate dat beide vormen van jeugdwerk, wanneer de betrokkene erom verzoekt,

individuele hulp onder de vorm van begeleiding bieden, gaat dit meestal gepaard met de verwerking
van persoonsgegevens10. Volgens de bijkomende informatie die de steller van het ontwerp op
05/02/2021 verstrekte, bestrijkt de verstrekte bijstand een uiteenlopende waaier van domeinen:
bijstand verlenen in het kader van een rechtszaak, een geschikte woning helpen vinden, enz. Rekening
houdend met de door deze vormen van jeugdwerk nagestreefde doeleinden, geven de
gegevenscategorieën vermeld in het nieuw artikel 55.7, § 2, derde lid, in 1° tot en met 6°, van het
decreet in het licht van artikel 5.1.c) AVG, geen aanleiding tot bijzondere opmerkingen.
26.

Voor wat de gegevenscategorieën betreft vermeld in het nieuw artikel 55.7, § 2, derde lid, 7°

tot en met 9°, van het decreet stelt de Autoriteit vast dat een rechtsgrond op basis waarvan hun
verwerking geoorloofd is, ontbreekt (zie punten 5 in fine en 6 in fine). Voor zover vooralsnog in het
decreet een rechtsgrond wordt voorzien, dan zal de proportionaliteit duidelijk moeten worden
aangetoond.
27.

Het nieuw artikel 55.7, § 1, van het decreet lijst de gegevenscategorieën op die de Regering

verwerkt in functie van specifieke taken. Deze geven geen aanleiding tot bijzondere opmerkingen met
uitzondering van deze vermeld in het 4°. Daarin wordt verwezen naar de gegevenscategorieën
vermeld in § 2, derde lid, waarop vanzelfsprekend dezelfde opmerking als vermeld in punt 26 van
toepassing is.

10

Voor de duidelijkheid: wanneer n.a.v. een gesprek met de jongere deze laatste gegevens in de zin van artikel 9 AVG mondeling
prijs geeft en het jeugdwerk deze informatie niet registreert, is dit geen verwerking in de zin van de AVG.
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d) Bewaartermijn
28.

Krachtens artikel 5.1.e) AVG mogen persoonsgegevens niet langer worden bewaard, in een

vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren, dan noodzakelijk voor de verwezenlijking
van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.
29.

Krachtens het nieuw artikel 55.8 van het decreet (ingevoegd door artikel 31 van het ontwerp)

worden persoonsgegevens ten hoogste 10 jaar nadat ze verzameld werden in een vorm bewaard die
het mogelijk maakt om de betrokken personen te identificeren. Ze worden, met in achtneming van de
bepalingen inzake archiefwezen, uiterlijk na het verstrijken van die termijn vernietigd.
30.

In de mate dat de persoonsgegevens worden verwerkt

met het oog op het

verkrijgen/verstrekken van subsidies en financiering is de voorgestelde bewaartermijn verantwoord in
het licht van artikel 16 van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die

gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de
gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof , dat
bepaalt dat onverschuldigde betalingen gedurende 5 jaar kunnen worden teruggevorderd, termijn die
ingeval van bedrog of valsheid wordt verlengd tot 10 jaar. Artikel 32 van het ontwerp bepaalt trouwens
uitdrukkelijk dat de controle zal gebeuren overeenkomstig de wet van 16 mei 2003.
31.

Het decreet genereert verschillende verwerkingen met het oog op verschillende doeleinden in

hoofde van verschillende verwerkingsverantwoordelijken. Een uniforme maximale bewaartermijn voor
alle verwerkingen is vanuit proportionaliteitsoogpunt weinig plausibel. Deze moet gedifferentieerd
worden, minstens moeten criteria worden voorzien die toelaten voor een (groep) verwerking(en) een
maximale bewaartermijn te bepalen. Zo ziet de Autoriteit bijvoorbeeld niet in waarom gegevens over
de gezondheid die n.a.v. een jeugdkamp geregistreerd worden in de gezondheidsmap gedurende
10 jaar zouden kunnen/moeten bewaard worden. Als dit noodzakelijk is, dan moet dit in de memorie
van toelichting verduidelijkt worden.

e) Betrokkenen
32.

Uit de bepalingen van het decreet zoals het zal gewijzigd worden door het ontwerp kan men

deduceren

wie

de

betrokkenen

zijn.

Het

betreft

personeel

van

jongerenvoorzieningen

(nieuw artikel 5.1 van het decreet ingevoegd door artikel 6 van het ontwerp), jonge mensen die lid
zijn van een jeugdorganisatie (artikel 11 van het ontwerp) en personen die een basis opleiding
vrijwillige jeugdleider of de voorgezette opleidingen voor jeugdwerkers volgen (artikel 41 van het
decreet).
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f) Verwerkingsverantwoordelijken
33.

Het nieuw artikel 55.6 van het decreet (ingevoegd door artikel 31 van het ontwerp)

identificeert

3

verwerkingsverantwoordelijken

evenals

de

doeleinden

waarvoor

zij

als

verwerkingsverantwoordelijken fungeren.
De Autoriteit neemt hiervan akte maar verwijst m.b.t. de doeleinden naar haar opmerkingen in de
punten 13 - 17.
34.

Louter volledigheidshalve vestigt de Autoriteit er de aandacht op dat wanneer het nationaal

recht de doelstellingen van en de middelen voor de verwerking bepaalt, “kan worden bepaald wie de
verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria van het nationaal recht deze wordt
aangewezen”. Hoewel de lidstaten in bijzondere domeinen de toepassing van de regels van de AVG
kunnen bepalen teneinde in deze domeinen de coherentie en de duidelijkheid van het wettelijk kader
te bewaren dat toepasselijk is op gegevensverwerkingen, kunnen zij evenwel niet afwijken van de
AVG of afzien van de daarin bepaalde definities. De aanduiding van de verwerkingsverantwoordelijke
in de regelgeving dient met andere woorden te stroken met de rol die deze actor in de praktijk
opneemt. Het tegenovergestelde beweren zou niet alleen ingaan tegen de letter van de AVG maar zou
eveneens de doelstelling ervan in gevaar kunnen brengen om een coherent en hoog beveiligingsniveau
te verzekeren voor natuurlijke personen.
OM DEZE REDENEN
de Autoriteit
stelt vast dat:
•

een rechtsgrond ontbreekt voor de verwerking van persoonsgegevens geviseerd door de
artikelen 9 en 10 AVG door aanbieders van open jeugdwerk en mobiel jeugdwerk (punten 5

in fine en 6 in fine en daarbij aansluitend de punten 26 en 27);
stelt vast dat volgende aanpassingen zich opdringen:
•

de eerste zin van het tweede lid van het nieuw artikel 55.6 van het decreet moet geschrapt
worden (punt 8)

•

de doeleinden waarvoor de Regering gegevens verwerkt, moeten vervolledigd worden
(punt 14);

•

de doeleinden waarvoor de jeugdvoorzieningen en de Jeugdraad van de Duitstalige
Gemeenschap als verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerken moeten
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duidelijk in de tekst worden vermeld (punten 15 - 17);
•

in het nieuw artikel 5.1 van het decreet moet er verwezen worden naar het uittreksel uit het
strafregister overeenkomstig artikel 596, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering
(punt 21).

•

de maximale bewaartermijn moet gedifferentieerd worden en er moeten criteria ingevoerd
worden die toelaten die maximale bewaartermijn te bepalen (punt 31).

(get.) Alexandra Jaspar
Directeur van het Kenniscentrum

