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Advies nr. 37/2021 van 1 april 2021 

 

 

 

 

Betreft: Voorontwerp van Ordonnantie 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-2021-027) 

 

 

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 het verzoek om advies van de heren Sven Gatz en Bernard Clerfayt, leden van het Verenigd 

College belast met het beleid inzake de Gezinsbijslagen, ontvangen op 10 februari 2021;  

 

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

Gegevensbeschermingsautoriteit ; 

 

Brengt op 1 april 2021 het volgende advies uit:  

  

.

.

 .

.



Advies 37/2021 - 2/2 

A. Onderwerp en context van de aanvraag 

 

1. De leden van het Verenigd College belast met het beleid inzake de Gezinsbijslagen vragen het 

advies van de Autoriteit over een voorontwerp van ordonnantie 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 (hierna "het Ontwerp").  

 

2. De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en van Asiel en Migratie had  (destijds) ook 

het advies van onze Autoriteit gevraagd betreffende het ontwerp van samenwerkingsakkoord 

waarover het Ontwerp instemming wenst te vrekrijgen en dit op 3 juni 201. 

 

 

B. Onderzoek van de aanvraag 

 

3. Voor wat betreft het samenwerkingsakkoord tussen de federale, gewestelijke en 

gemeenschapsoverheden betreffende de samenwerking tussen inspectiediensten in het kader van 

de bevoegdheden inzake gezinsbijslagen, verwijst de Autoriteit naar de opmerkingen in haar 

advies nr.135/2019 van 7 augustus 2019.    

 

4. Aangaande de tekst van het Ontwerp heeft de Autoriteit vastgesteld dat deze geen aanleiding 

geeft tot bijzondere opmerkingen in het licht van de bepalingen van de AVG en de WVG. 

 

 

 

 

 

(get.) Alexandra Jaspar 

Directeur van het Kenniscentrum 


