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Advies nr. 43/2021 van 2 april 2021 

 

 

 

 

Onderwerp: Ontwerp van ordonnantie van het Verenigd College van de 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de voorzieningen voor 

opvang of huisvesting van bejaarde personen en de collectieve diensten (CO-A-2021-

036). 

 

 

De Gegevensbeschermingsautoriteit (hierna "de Autoriteit" genoemd); 

 

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

name de artikelen 23 en 26 (hierna "WOG" genoemd); 

 

Gezien 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" genoemd); 

 

Gelet op de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband 

met de verwerking van persoonsgegevens (hierna "WVP" genoemd); 

 

Gelet op de adviesaanvraag van de heer Alain Maron, lid van het Verenigd College belast met Sociale 

Actie en Gezondheid, ontvangen op 18 februari 2021;  

 

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

Gegevensbeschermingsautoriteit ; 

 

Brengt op 2 april 2021 het volgende advies uit:  
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A. Onderwerp en context van de aanvraag 

 

1. De aanvrager vraagt het advies van de Autoriteit over een ontwerp van ordonnantie betreffende 

de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen en de collectieve diensten 

(hierna het "ontwerp" genoemd). Dit ontwerp beoogt in de eerste plaats om een nieuw wettelijk 

kader te scheppen voor de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen en 

voor de collectieve diensten in het Brusselse Gewest. Aldus wordt de ordonnantie van 24 april 

2008 betreffende de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen en de 

ordonnantie van 13 juli 2007 strekkende tot instelling van een moratorium van het aantal bedden 

voor bepaalde voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen. 

 

2. Het ontwerp van ordonnantie regelt met name de procedures voor het verkrijgen van specifieke 

vergunningen tot ingebruikneming en exploitatie van een voorziening voor opvang of huisvesting 

van bejaarde personen, voor het verlenen van vergunningen voor werken in deze voorzieningen 

en voor de erkenning ervan. Het ontwerp legt bovengenoemde voorzieningen en diensten tevens 

een reeks verplichtingen op, met name ten aanzien van de eerbiediging van het recht op privacy 

van ouderen, van autonomie en deelname aan het sociale, economische en culturele leven. Tot 

slot voorziet het ontwerp van ordonnantie in een controlemechanisme voor de activiteiten van 

voorzieningen voor opvang of huisvesting, alsook in procedures voor het wijzigen, opschorten of 

intrekken van erkenningen of vergunningen, en voorziet het tevens in evenredige administratieve 

en strafrechtelijke sancties in geval van inbreuken. 

 

3. In dit verband begrijpt de Autoriteit dat het noodzakelijk is persoonsgegevens te verwerken om 

bijvoorbeeld het administratieve dossier te beoordelen dat de aanvrager heeft ingediend in het 

kader van de procedure voor het verlenen van een specifieke vergunning voor de ingebruikneming 

en exploitatie of om het Verenigd College in staat te stellen controle uit te oefenen op 

voorzieningen voor de opvang of huisvesting van bejaarde personen. Van hun kant, en om slechts 

één voorbeeld te noemen, moeten de voorzieningen voor opvang of huisvesting en de collectieve 

diensten ook bepaalde persoonsgegevens betreffende de gezondheid van hun bewoners 

verwerken om hun zorgtaak te vervullen. 

 

4. Dit zijn in wezen de gegevensverwerkingen die in het kader van het ontwerp worden uitgevoerd 

en die het voorwerp uitmaken van de onderhavige adviesaanvraag. 
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B. Onderzoek van de adviesaanvraag 

 

Rechtsgrondslagen voor de beoogde gegevensverwerking en inleidende opmerkingen 

 

5. Ter inleiding herinnert de Autoriteit eraan dat een verwerking van persoonsgegevens, om 

rechtmatig te zijn, gebaseerd moet zijn op een van de zes voorwaarden voor rechtmatigheid 

bepaald in artikel 6 van de AVG. Zowel uit het formulier van de adviesaanvraag als uit de analyse 

van de Autoriteit blijkt dat de beoogde gegevensverwerking op artikel 6 lijkt te kunnen berusten. 

1. c) of e) van de AVG en, meer specifiek met betrekking tot bijzondere categorieën 

persoonsgegevens, op artikel 9, 2, 2), h), van de AVG. 

 

6. De Autoriteit is ook van mening dat een deel van de verwerkingen van persoonsgegevens waartoe 

het ontwerp van ordonnantie aanleiding geeft, een relatief aanzienlijke inbreuk vormt op het recht 

op gegevensbescherming van de betrokkenen. In het kader van hun opdrachten zullen zowel het 

Verenigd College als de voorzieningen voor opvang of huisvesting en de collectieve diensten 

noodzakelijkerwijs gegevens moeten verwerken betreffende de gezondheid van bejaarde 

personen, alsmede gegevens betreffende het strafregister van personeelsleden die met deze 

ouderen in contact komen (bijvoorbeeld om na te gaan of het personeel van de instelling voldoet 

aan bepaalde voorwaarden inzake integriteit en moraliteit die door hun functie worden vereist1). 

 

7. Het feit dat een dergelijke verwerking van persoonsgegevens leidt tot een dermate ingrijpende 

aantasting van de rechten en vrijheden van de betrokkenen, impliceert dat de essentiële 

elementen van een dergelijke verwerking van persoonsgegevens in een wet, decreet of 

ordonnantie moeten worden vermeld. Deze essentiële elementen zijn: het (de) precieze 

doeleinde(n), de identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke(n), het soort gegevens dat 

noodzakelijk is voor de verwezenlijking van dat (die) doeleinde(n), de bewaartermijn van de 

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

of categorieën van ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt en de omstandigheden 

waaronder zij worden verstrekt, alsmede de mogelijke beperking van de verplichtingen en/of 

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

 

8. De Autoriteit merkt op dat een aantal essentiële elementen ontbreekt of in de tekst verder moet 

worden verduidelijkt (zie hieronder). 

 

a. Verwerkingsdoeleinden 

 

 
1 Artikel 14, §1, al. 2, 6° van het ontwerp van ordonnantie. 
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9. Overeenkomstig artikel 5.1.b) van de AVG2 mogen de persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, 

uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verwerkt.  

 

10. De Autoriteit merkt op dat de doeleinden van de verwerking zijn vastgelegd in artikel 36, §2 van 

het ontwerp, waarin het volgende is bepaald (vrije vertaling): 

 

"De voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen en de collectieve diensten 

verzamelen op gestructureerde en systematische wijze gegevens over bewoners, hun 

vertegenwoordigers, personeelsleden, de directeur en de bestuurders van de voorziening, de aard 

van de behoeften en verwachtingen van de bewoners, de geboden zorg en diensten, de kwaliteit 

en hun impact, teneinde: 

 

1° te beschikken over de nodige informatie voor het verlenen van zorg, hulp en diensten aan 

de bewoner, zodat de zorg-, hulp- of dienstverlening door de voorziening of de collectieve 

dienstverlener wordt aangepast aan de veranderende vraag of noden van de bewoner; 

 

2° het Verenigd College of zijn afgevaardigde de nodige informatie ter beschikking te stellen 

voor de controle van de kwaliteit van de aan de bewoners geboden zorg en diensten en de naleving 

van de door het Verenigd College krachtens artikel [14] vastgestelde normen, en in voorkomend 

geval de in deze ordonnantie vastgestelde sancties toe te passen; 

 

3° het Verenigd College of zijn afgevaardigde de gegevens te verstrekken die het in staat stellen 

voorzieningen voor bejaarde personen en collectieve dienstverleners op passende wijze te 

financieren en zijn beleid inzake de opvang en huisvesting van bejaarde personen aan te passen 

aan de veranderende maatschappelijke behoeften. Waar mogelijk worden deze gegevens 

geanonimiseerd; 

 

4° te beschikken over de nodige informatie over de bekwaamheid en integriteit van het 

personeel, de bestuurders en de beheerders die nodig is om de verlening van kwalitatieve zorg en 

diensten te garanderen en, indien nodig, bijzondere maatregelen te nemen.3 " 

 

11. De Autoriteit is van mening dat het ontwerp van ordonnantie in zijn huidige staat de doeleinden 

niet voldoende of in te vage bewoordingen omschrijft. De doeleinden van de in dit artikel bedoelde 

verwerkingen moeten bijvoorbeeld als volgt worden geherformuleerd: 

 

 
2 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 of AVG). 

3 Artikel 36, §2 van het ontwerp van ordonnantie. 
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1° de zorg, hulp en diensten te verlenen die de bewoner nodig heeft, op een wijze die is aangepast 

aan de veranderende vraag of noden van de bewoner; 

 

4° de bekwaamheid en integriteit van het personeel, de directeurs en bestuurders te controleren 

om de verlening van kwalitatieve zorg en diensten te garanderen en, indien nodig, bijzondere 

maatregelen te nemen. 

 

De voorzieningen voor bejaarde personen en de collectieve dienstverleners stellen aan het 

Verenigd College of zijn afgevaardigde de nodige informatie ter beschikking voor de controle van 

de kwaliteit van de aan de bewoners geboden zorg en diensten en de naleving van de door het 

Verenigd College krachtens artikel [14] vastgestelde normen en om, in voorkomend geval, de in 

deze ordonnantie vastgestelde sancties toe te passen. 

 

De voorzieningen voor bejaarde personen en de collectieve dienstverleners verstrekken aan het 

Verenigd College of zijn afgevaardigde de gegevens die het in staat stellen de voorzieningen voor 

bejaarde personen en de collectieve dienstverleners op passende wijze te financieren en zijn beleid 

inzake de opvang en huisvesting van bejaarde personen aan te passen aan de veranderende 

maatschappelijke behoeften. Waar mogelijk worden deze gegevens geanonimiseerd. 

 

12. Voorts moet de term "nodige informatie" worden gedefinieerd door bijvoorbeeld te verwijzen naar 

artikel 36§4 van het ontwerp van ordonnantie en moet het doeleinde van de financiering van de 

zorg en diensten in hoofde van Iriscare, zoals beschreven in het formulier van de adviesaanvraag, 

worden verduidelijkt, evenals de verwerkingsverantwoordelijke voor de daaruit voortvloeiende 

gegevensverwerking. 

 

b. Verwerkingsverantwoordelijken 

 

13. Artikel 4.7) van de AVG bepaalt dat voor verwerkingen waarvan de doeleinden en de middelen bij 

reglement zijn vastgesteld, de verwerkingsverantwoordelijke degene is die als zodanig in dat 

reglement is aangewezen4.  

 

14. In dit verband merkt de Autoriteit op dat artikel 36, §6 van het ontwerp bepaalt (vrije vertaling): 

 

"De verwerkingsverantwoordelijken in de zin van artikel 4, 7) van de algemene verordening 

gegevensbescherming zijn: 

 

 
4 Artikel 4. 7) van de AVG. 
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1° Iriscare voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van haar opdrachten ten 

aanzien van de voorzieningen en collectieve dienstverleners, met inbegrip van het uitoefenen van 

controle op de erkenningsnormen en de kwaliteit van de aangeboden zorg en diensten; 

 

2° de voorzieningen voor bejaarde personen en de collectieve dienstverleners voor de verwerking 

van persoonsgegevens in het kader van hun opdrachten en hun relatie met de bewoner. " 

 

15. De Autoriteit wijst op verscheidene elementen van de bepalingen van het ontwerp van 

ordonnantie: 

 

- Enerzijds lijkt het erop dat de controleopdrachten voorzien in hoofdstuk V en toegelicht in 

artikel 36, §2 van het ontwerp worden toegekend aan het Verenigd College of zijn 

afgevaardigde en niet rechtstreeks aan Iriscare; 

 

- Anderzijds merkt de Autoriteit op dat artikel 4§5 van de ordonnantie van 23 maart 2017 

houdende de oprichting van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan 

personen en Gezinsbijslag bepaalt: "De voorbereiding en de opvolging van de erkenningen en 

de inspectie- en controleopdrachten kunnen toevertrouwd worden aan de diensten van het 

Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, die in dat kader 

optreden voor de Dienst".  

 

16. Naar de Autoriteit heeft begrepen, kan derhalve worden geconcludeerd dat de personen die 

verantwoordelijk zullen zijn voor de controle van de kwaliteit van de zorg en de naleving van de 

door het Verenigd College vastgestelde normen, zullen handelen namens Iriscare, de 

verwerkingsverantwoordelijke.  

 

17. De bepalingen van het ontwerp van ordonnantie zoals artikel 36, §2, 2°, dat bepaalt (vrije 

vertaling): "de voorzieningen en de collectieve dienstverleners stellen aan het Verenigd 

College  de nodige informatie ter beschikking voor de controle van de kwaliteit van de zorg en 

op de naleving van de normen", zorgen echter herhaaldelijk voor verwarring en wekken de indruk 

dat het Verenigd College de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke zal hebben. In dit 

verband is het voor de betrokkenen niet gemakkelijk te bepalen wie daadwerkelijk 

verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking die door het Verenigd College of door Iriscare 

wordt verricht. 

 

18. Met andere woorden, zonder verwijzing naar artikel 4§5 van de ordonnantie van 23 maart 2017, 

is de Autoriteit van oordeel dat het voor de burger moeilijk kan zijn om duidelijkheid te hebben 
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over de uitgevoerde gegevensverwerking en om de identiteit te kennen van de instantie die zijn 

persoonsgegevens verwerkt.  

 

19. Met het oog op de voorzienbaarheid voor de burger en om de uitoefening van zijn rechten te 

vergemakkelijken, zou het dienstig zijn uitdrukkelijk naar deze wettelijke bepaling te verwijzen en 

in de verschillende betrokken bepalingen aan te geven dat de inspectiediensten in naam en voor 

rekening van Iriscare zullen optreden.  

 

20. Ten slotte moet rekening worden gehouden met de mogelijke verantwoordelijkheid van het 

Verenigd College voor de mogelijke verwerking van persoonsgegevens in het kader van de 

procedure tot intrekking van erkenningen (denk bijvoorbeeld aan de verantwoordelijkheid van het 

College voor persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van het eventuele ondervragen 

van de betrokkenen). 

 

c. Proportionaliteit van de verwerking 

 

21. Artikel 5.1.c) van de AVG bepaalt dat persoonsgegevens adequaat en relevant moeten zijn en 

beperkt moeten blijven tot wat nodig is voor de beoogde doeleinden ("gegevensminimalisering")5. 

 

22. Zoals hierboven reeds vermeld, wordt het bepalen van de soorten of categorieën 

persoonsgegevens die per doeleinde worden verwerkt, beschouwd als een van de essentiële 

elementen van de verwerking die in de reglementering voor de verwerking van dergelijke 

persoonsgegevens moet worden gedefinieerd. 

 

23. In dit geval bepaalt artikel 36, §4 van het ontwerp van ordonnantie (vrije vertaling): 

 

"In het kader van hun activiteiten verzamelen en verwerken de voorzieningen voor bejaarde 

personen en de collectieve dienstverleners ten minste de volgende gegevens: 

 

1° persoonsgegevens met het oog op de identificatie van de betrokken bewoner en zijn 

vertegenwoordiger; 

2° de gezondheidsgegevens van de bewoner die van belang zijn voor de zorg, hulp en diensten; 

3° gegevens over de te verlenen zorg, hulp en diensten; 

4° persoonsgegevens met het oog op de identificatie van de personeelsleden, de directeur en de 

bestuurders; 

5° gegevens met betrekking tot de bekwaamheid en integriteit van de personeelsleden, de 

directeur en de bestuurders, zoals: 

 
5 Artikel 5.1.c) van de AVG. 
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a) ontvangen opleiding; 

b) een uittreksel uit het strafregister. 

 

Het College kan, na advies van de in artikel 4, 21) van de algemene verordening 

gegevensbescherming bedoelde bevoegde toezichthoudende autoriteit, de in de eerste alinea 

bedoelde lijst van gegevens toelichten, met inbegrip van de in artikel 4, 15) van de verordening 

bedoelde gegevens over gezondheid. "6 

 

24. In het algemeen moet het ontwerp een uitputtende lijst bevatten van de categorieën 

persoonsgegevens die men wil verwerken en moeten de termen "ten minste" en "zoals", die 

zouden kunnen impliceren dat ook andere dan de in de tekst gedefinieerde gegevens worden 

verwerkt, worden geschrapt. 

 

25. Het ontwerp bepaalt (vrije vertaling): 

 

De voorzieningen voor bejaarde personen en de collectieve dienstverleners stellen aan het 

Verenigd College of zijn afgevaardigde de nodige informatie ter beschikking voor de controle van 

de kwaliteit van de aan de bewoners geboden zorg en diensten en de naleving van de door het 

Verenigd College krachtens artikel [14] vastgestelde normen en om, in voorkomend geval, de in 

deze ordonnantie vastgestelde sancties toe te passen. 

 

De voorzieningen voor bejaarde personen en de collectieve dienstverleners verstrekken aan het 

Verenigd College of zijn afgevaardigde de gegevens die het in staat stellen de voorzieningen voor 

bejaarde personen en de collectieve dienstverleners op passende wijze te financieren en zijn beleid 

inzake de opvang en huisvesting van bejaarde personen aan te passen aan de veranderende 

maatschappelijke behoeften. Waar mogelijk worden deze gegevens geanonimiseerd. 

 

26. Indien deze "informatie" persoonsgegevens omvat, moet worden aangegeven om welke gegevens 

het gaat, zodat de Autoriteit kan nagaan of deze daadwerkelijk noodzakelijk zijn voor de genoemde 

doeleinden (controle van de kwaliteit van de zorg, de dienstverlening en de normen enerzijds en 

de financiering en aanpassing van het opvangbeleid anderzijds). Of er dient verwezen te worden 

naar de wetgeving die voorziet in de verwerking van dergelijke gegevens voor dergelijke 

doeleinden door dergelijke derden, met vermelding van de categorieën gegevens in kwestie.  

 

27. Wat de gegevens over de gezondheid van de bewoners betreft, is de Autoriteit zich ervan bewust 

dat het moeilijk is om in dit stadium concreet vast te stellen welke categorieën persoonsgegevens 

 
6 Artikel 36, §4, van het ontwerp van ordonnantie. 
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zowel door de voorzieningen voor opvang en huisvesting als door de collectieve dienstverleners 

zullen worden verwerkt.  

 

28. De Autoriteit merkt op dat het ontwerp van ordonnantie in bepaalde waarborgen voorziet, in die 

zin dat dergelijke "gevoelige" gegevens alleen zullen worden verwerkt (vrije vertaling) "door of 

onder de verantwoordelijkheid van een beroepsbeoefenaar die aan het beroepsgeheim gebonden 

is, of door een andere persoon die aan het beroepsgeheim gebonden is"7. 

 

29. Hoewel deze waarborgen het mogelijk maken om mogelijk misbruik in verband met de verwerking 

van deze categorieën persoonsgegevens te beperken, is de Autoriteit niettemin van mening dat 

de woorden "die van belang zijn" moeten worden vervangen door "die noodzakelijk zijn" voor het 

verlenen van de zorg, hulp en diensten. Dit om de verwerking te beperken tot de gegevens die 

absoluut noodzakelijk zijn voor de beschreven doeleinden. 

 

30. Ten tweede moet met betrekking tot de gegevens inzake de bekwaamheid en integriteit van de 

personeelsleden, de directeur en de bestuurders, de term "zoals" worden geschrapt, aangezien 

de gegevens inzake de opleiding en het strafregister lijken te volstaan om de integriteit van de 

personeelsleden en de bestuurders te controleren. Indien hiervoor andere gegevens nodig zijn, 

moeten deze in het ontwerp worden aangegeven. De Autoriteit vraagt zich af waarom gegevens 

over bestuurders nodig zijn om de verlening van kwalitatieve zorg en diensten te waarborgen. Het 

ontwerp zal op dit punt moeten worden aangepast. 

 

31. Wat meer bepaald het uittreksel uit het strafregister betreft, dient het in het ontwerp beschreven 

systeem, dat gebaseerd is op de overlegging van een uittreksel uit het strafregister, te worden 

vervangen door een mechanisme waarbij de voorzieningen voor de opvang of huisvesting van 

bejaarde personen, de collectieve diensten en Iriscare de dienst Centraal Strafregister vragen of 

de betrokkene al dan niet een veroordeling heeft die hem of haar belet de betrokken functie uit 

te oefenen.  

 

32. De Autoriteit is namelijk van oordeel dat de overlegging van het volledige uittreksel uit het 

strafregister onevenredig is, aangezien daardoor bepaalde gegevens onder de aandacht van 

bovengenoemde actoren kunnen worden gebracht met betrekking tot de veroordelingen van 

bepaalde werknemers voor strafbare feiten die geenszins afbreuk doen aan hun bekwaamheid om 

hun werk naar behoren te verrichten en in contact te staan met ouderen. De raadpleging van de 

dienst Centraal Strafregister moet derhalve gericht zijn op het al dan niet bestaan van 

veroordelingen voor relevante strafbare feiten die duidelijk onverenigbaar zijn met de betrokken 

functies. 

 
7 Artikel 36, §3, al. 2 van het ontwerp van ordonnantie. 
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33. Ten slotte merkt de Autoriteit op dat artikel 7, §1, al. 2 voorziet in de verwerking van gegevens 

betreffende "de verwantschap en nauwe banden met andere personen" in het kader van de 

opstelling van het administratieve basisdossier. Zij begrijpt niet waarom de verwerking van deze 

persoonsgegevens noodzakelijk is en verzoekt de aanvrager derhalve het nagestreefde doeleinde 

van de verwerking toe te lichten. 

 

d. Bewaartermijn van de persoonsgegevens 

 

34. Volgens artikel 5.1.e) van de AVG mogen persoonsgegevens in een vorm die het mogelijk maakt 

de betrokkenen te identificeren niet langer worden bewaard dan nodig is voor de verwezenlijking 

van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt8. 

 

35. De Autoriteit merkt op dat het voorontwerp van ordonnantie niet voorziet in een bewaartermijn 

van de persoonsgegevens. Uit de tekst van het ontwerp van ordonnantie blijkt dus dat het aan 

het Verenigd College is om de bewaartermijn van persoonsgegevens te bepalen na overleg met 

de bevoegde toezichthoudende autoriteit 9.  

 

36. In de eerste plaats vraagt de Autoriteit zich af of het doel van aanvrager is om de bepaling van 

deze termijn uit te stellen tot de opstelling van een latere ordonnantie van het Verenigd College, 

hetgeen zij merkwaardig vindt. 

 

37. De Autoriteit merkt voorts op dat de aanvrager niet aangeeft naar welke "bevoegde 

toezichthoudende autoriteit" zij verwijst. Ze vraagt zich af of zij naar aanleiding van de in dit advies 

gedane wijzigingsverzoeken opnieuw door de aanvrager zal worden geraadpleegd, dan wel of de 

aanvrager voornemens is zich tot een andere autoriteit te wenden, en zo ja, welke en met welke 

bevoegdheid. 

 

38. Ter herinnering: overeenkomstig artikel 22 van de Grondwet moeten de essentiële elementen van 

de verwerking, namelijk de bewaartermijn van persoonsgegevens, worden opgenomen in de 

normatieve tekst die de verwerking van persoonsgegevens beoogt te regelen. Derhalve moet op 

dit moment worden voorzien in een passende bewaartermijn, die in ieder geval beperkt is tot de 

termijn die nodig is om de in artikel 36 van het ontwerp van ordonnantie omschreven doeleinden 

te verwezenlijken. 

 

 
8 Artikel 5.1.e) van de AVG. 
9 Zie bijvoorbeeld artikel 36, §5, al. 2. 
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39. De Autoriteit benadrukt derhalve dat de gevallen moeten worden bepaald waarbij het niet langer 

noodzakelijk zal zijn alle verwerkte persoonsgegevens te bewaren. Neem bijvoorbeeld het geval 

waarbij een bewoner of werknemer vertrekt.  

 

Wat betreft de artikels 36, §4, al. 3, 3°, 4° en 36 §5 al. 2, 4°, 5° van het ontwerp van ordonnantie: 

 

40. Deze bepalingen van artikel 36 bieden het Verenigd College de mogelijkheid om, na advies van de 

"bevoegde toezichthoudende autoriteit", te bepalen "aan welke instanties persoonsgegevens worden 

meegedeeld", alsook "in welke vorm en volgens welke modaliteiten de gegevens worden uitgewisseld".  

 

41. Ten eerste is de opmerking van de Autoriteit over de verwijzing naar de "bevoegde 

toezichthoudende autoriteit" mutatis mutandis van toepassing op deze bepaling. 

 

42. Ten tweede herinnert de Autoriteit eraan dat, overeenkomstig artikel 22 van de Grondwet, de 

essentiële elementen van de verwerking, de mogelijke ontvangers van persoonsgegevens, in een 

normatieve tekst moeten worden vermeld. Daarom moeten in het ontwerp de mogelijke categorieën 

van ontvangers van de gegevens worden aangegeven en waarom de gegevens aan hen zouden 

worden meegedeeld. 

 

 

OM DEZE REDENEN, 

 

Is de Autoriteit van mening: 

 

- Dat de bepalingen van het ontwerp van ordonnantie geherformuleerd moeten worden om de 

hoedanigheid van de verwerkingsverantwoordelijke in hoofde van Iriscare voor de 

controleopdrachten te verduidelijken (zie bijvoorbeeld artikel 23, §2, al. 1); 

 

- Dat de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke in hoofde van het Verenigd College zo 

nodig verduidelijkt moet worden, met name in het kader van de procedure voor het intrekken 

van erkenningen; 

 

- Dat er rekening gehouden moet worden met de diverse opmerkingen van de Autoriteit over de 

proportionaliteit van de voorgestelde gegevensverwerkingen (§§ 24-33); 

 

- Dat een bewaartermijn voor gegevens voorzien moet worden die in overeenstemming is met 

de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld; 
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- Dat de bepalingen van artikel 36 van het ontwerp van ordonnantie betreffende de latere 

mededeling van de verwerkte persoonsgegevens aan derden geschrapt moeten worden of, 

indien de mededeling aan derden noodzakelijk en gerechtvaardigd blijkt, de identiteit van 

de bij die mededeling betrokken instanties, de categorieën van verstrekte gegevens en de 

bewaartermijn van de gegevens door derden, verduidelijkt moeten worden. 

 

 

 

 

(get.) Alexandra Jaspar 

Directeur van het Kenniscentrum 


