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Advies nr. 82/2021 van 21 mei 2021 

 

 

 

 

Betreft: Adviesaanvraag over een ontwerpbesluit van de Waalse Regering tot uitvoering 

van de artikelen 101 tot 103 van het decreet van 8 februari 2018 betreffende het beheer 

en de betaling van de gezinsbijslagen en betreffende de informatieplicht en adviesplicht 

van de kinderbijslagfondsen (CO-A-2021-052) 

 

 

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 de Minister van Openbaar ambt, Informatica, Administratieve 

Vereenvoudiging, belast met de Kinderbijslag, Toerisme, Patrimonium en Verkeersveiligheid, Mevrouw 

Valérie De Bue, ontvangen op 10 maart 2021;  

 

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

Gegevensbeschermingsautoriteit ; 

 

Brengt op 21 mei 2021 het volgende advies uit:  

  

.

.

 .

.
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I. ONDERWERP EN CONTEXT VAN DE ADVIESAANVRAAG 

 

1. De Minister van Openbaar ambt, Informatica, Administratieve Vereenvoudiging, belast met de 

Kinderbijslag, Toerisme, Patrimonium en Verkeersveiligheid, Mevrouw Valérie De Bue, (hierna de 

aanvrager) vroeg op 10 maart 2021 het advies van de Autoriteit over het ontwerpbesluit van de Waalse 

Rergering tot uivoering van de artikelen 101 tot 103 van het decreet van 8 februari 2018 betreffende 

het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen en betreffende de informatieplicht en adviesplicht 

van de kinderbijslagfondsen (hierna "het ontwerp") en meer in het bijzonder het artikel 3. 

 

2.  Afdeling 4 van het decreet van 8 februari 2018  betreffende "de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer" luidt als volgt: 

 

“Afdeling 4. - de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer 

 

  Art.  108. De verwerking van persoonsgegevens wordt verricht met als enig doel de uitoefening van de 

opdrachten van de kinderbijslagfondsen en van het Agentschap. 

 

  Art.  109.De verantwoordelijken voor de verwerking zijn de kinderbijslagfondsen en het Agentschap. 

Hun verantwoordelijkheden zijn individueel  

  De verwerkte gegevens zijn de persoonsgegevens die nodig zijn voor de toepassing van dit decreet en 

voor de toepassing van de artikelen 2/2, 5°, 4/1, § 1, lid 2, 4°, 5/4 en 21/1 van het Waalse Wetboek van 

Sociale Actie en Gezondheid voor de opdrachten van het Agentschap. Het gaat om het gebruik van het 

nummer van het Rijksregister, om sociale gegevens maar ook om fiscale of gemeenschappelijke 

gegevens. Het kan ook gaan om gegevens betreffende de gezondheid in het kader van een ziekte, een 

invaliditeit of een handicap.  

  De gegevens van de dossiers betreffende de aanvragen voor gezinsbijslagen die geen aanleiding 

hebben gegeven tot een betaling moeten, voor zover de verjaring niet door de belanghebbenden 

geschorst is, gedurende vijf jaar bewaard worden te rekenen van de laatste dag van het kwartaal waarin 

de adoptieakte ondertekend is of waarin de aanvraag van kinderbijslagen ingediend is of waarin de 

geboorte plaatsgevonden heeft. 

  De gegevens van de dossiers betreffende de aanvragen van gezinsbijslagen die aanleiding hebben 

gegeven tot minstens een betaling, de gegevens in de geopende dossiers, de boekhoudkundige stukken 

en daarmee gelijkgestelde stukken moeten, voor zover de verjaring niet door de belanghebbenden 

geschorst is, gedurende zeven jaar bewaard worden te rekenen van 31 december van het jaar waarin de 

overdracht naar het Rekenhof plaatsvond. 

 

 

  

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2018020809&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#LNKR0046
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2018020809&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.107
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2018020809&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.109
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2018020809&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.108
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2018020809&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.110
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  Art.  110.De kinderbijslagfondsen en het Agentschap kunnen de persoonsgegevens betreffende de 

gezondheid en de gerechtelijke gegevens bewerken, overeenkomstig artikel 9, 2., b) van 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). 

 

 

II. ONDERZOEK VAN DE ADVIESAANVRAAG 

 

1. Rechtsgrond en rechtmatigheidsbeginsel 

 

3. De Autoriteit herinnert eraan dat in samenlezing van artikel 8 EVRM, artikel 22 van de Grondwet en 

artikel 6.3 van de AVG - elke overheidsinmenging in het recht op eerbiediging van de persoonlijke 

levenssfeer moet worden voorgeschreven in een 'voldoende precieze wettelijke bepaling' die 

beantwoordt aan een dwingende maatschappelijke behoefte en evenredig is met het nagestreefde 

doeleinde. In een dergelijke precieze wettelijke bepaling worden de essentiële elementen van de met 

de overheidsinmenging gepaard gaande verwerkingen van persoonsgegevens omschreven.1 De 

uitvoerende macht kan in principe slechts worden gemachtigd voor de tenuitvoerlegging van 

maatregelen waarvan de essentiële elementen voorafgaandelijk door de wetgever zijn vastgelegd. 

 

4. Wanneer een verwerking van persoonsgegevens een aanzienlijke inmenging vormt op de rechten en 

vrijheden van de betrokkenen, moeten de vereisten van het legaliteitsbeginsel strikter worden 

toegepast. Aangezien het ontwerp voorziet in een grootschalige verwerking van persoonsgegevens en 

betrekking heeft op kwetsbare personen (kinderen, kinderen met een handicap), is de Autoriteit van 

mening dat de verwerking een aanzienlijke inmenging vormt op de rechten en vrijheden van de 

betrokkenen.  

 

2. Doeleinden 

 

5. Volgens artikel 5.1.b) van de AVG is de verwerking van persoonsgegevens enkel toegestaan voor 

welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden.  

 

 
1 Zie DEGRAVE, E., "L'egouvernement et la protection de la vie privée – Légalité, transparance et contrôle", Collection du CRIDS, 
Larcier, Brussel, 2014, p. 161 e.v. (zie o.m.: EHRM, arrest Rotaru c. Roumania, 4 mei 2000); Zie ook enkele arresten van het 
Grondwettelijk Hof: Arrest nr. 44/2015 van 23 april 2015 (p. 63), Arrest nr. 108/2017 van 5 oktober 2017 (p. 17) en Arrest nr. 
29/2018 van 15 maart 2018 (p. 26). 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2018020809&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.109
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2018020809&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#LNK0047
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6. Zoals hierboven reeds is opgemerkt, moeten, gezien het belang van de inmenging, de doeleinden van 

elk van de verwerkingen worden omschreven in het decreet dat het ontwerp wil uitvoeren. In het 

onderhavige geval luidt artikel 1012 van het decreet, dat het ontwerp beoogt uit te voeren, als volgt : 

 

Art.  101 De kinderbijslagfondsen maken het Agentschap op gewoon verzoek alle inlichtingen, 

informatie of documenten over die het nodig acht om zijn opdrachten bepaald in de artikelen 2/2, 5°, 

4/1, § 1, lid 2, 4°, 5/4 en 21/1 van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid uit te 

oefenen, volgens de door de Regering bepaalde modaliteiten. 

 

7. Er zij op gewezen dat artikel 101 is gewijzigd bij decreet van 11 februari 2021, waarover de Autoriteit 

advies 75/2020 van 24 augustus 2020 heeft uitgebracht3 De Autoriteit neemt er nota van dat haar 

advies 75/20204 in aanmerking is genomen en bevestigt dat deze doeleinden rechtmatig, welbepaald 

en uitdrukkelijk omschreven zijn.   

 

  

 
2 De artikelen 102 en 103 luiden als volgt:  

Artikel  102 De kinderbijslagfondsen zijn verplicht aan elke persoon die daar schriftelijk om verzoekt, alle nuttige inlichtingen 
betreffende zijn rechten en verplichtingen te verstrekken en op eigen initiatief alle bijkomende informatie te verschaffen die 
nodig is voor de behandeling van zijn verzoek of het behoud van zijn rechten, onverminderd het bepaalde in artikel 76. 
  De Regering bepaalt wat onder nuttige inlichtingen moet verstaan worden alsmede de toepassingsmodaliteiten van dit 
artikel. 
  De in het eerste lid bedoelde informatie : 
  1° moet duidelijk melding maken van de referenties van het behandelde dossier, alsmede van de dienst die dat dossier 
beheert; 
  2° moet nauwkeurig en compleet zijn om de betrokken aanvrager toe te laten al zijn rechten en verplichtingen uit te 
oefenen; 
  3° is kosteloos en moet binnen een termijn van vijfenveertig dagen worden verstrekt. 
 
  Art.  103. Onder de in artikel 102, derde lid, bedoelde voorwaarden moeten de kinderbijslagfondsen inzake de materies die 
hun aanbelangen : 
  1° aan elke persoon die erom verzoekt, raad geven in verband met de uitoefening van zijn rechten en het vervullen van zijn 
plichten en verplichtingen; 
  2° de gezinnen informeren en helpen in hun stappen betreffende hun dossier m.b.t. de gezinsbijslagen. 
  De Regering bepaalt de modaliteiten voor de toepassing van de adviseringsplicht bedoeld in 1°. 
  Wat 2° betreft, vervullen ze een loketfunctie, zorgen ze voor het zo groot  mogelijke onthaal van het publiek, verstrekken ze 
de algemene informatie over de vigerende wetgeving en reglementering alsook de informatie  specifiek voor het dossier op 
veilige manier aan de belanghebbenden. 

3 (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/publications/advies-nr.-75-2020.pdf.)  

4 Zie punten 11 en 12: "Voor zover dergelijke informatie, inlichtingen of documenten echter persoonsgegevens bevatten, merkt 
de Autoriteit op dat het doel van de verwerking, d.w.z. de uitoefening van de "opdrachten" van het Agentschap, niet nauwkeurig 
en zeer algemeen is. Het laat een ruime marge voor een subjectieve invulling. Het doeleinde moet voldoende precies zijn zodat 
een rechtzoekende kan begrijpen welke exacte redenen de verwerking van zijn persoonsgegevens rechtvaardigen. Daarom 
moet het doel van de voorgestelde gegevensverwerking worden verduidelijkt, bijvoorbeeld door te specificeren dat het gaat 
om de opdrachten van het Agentschap zoals vastgelegd in het decreet of in de artikelen betreffende de opdrachten van het 
Agentschap met betrekking tot gezinsbijslagen in de WSAG. 

De Autoriteit vestigt de aandacht van de aanvrager op het feit dat uitsluitend de noodzakelijke gegevens ten aanzien van het 
nagestreefde doeleinden, mogen worden verwerkt (beginsel van de minimale gegevensverwerking, als bedoeld in artikel 5.1.c) 
van de AVG). Het is dus niet voldoende dat de informatie, inlichtingen of eendocument nuttig zijn voor het Agentschap, ze 
moeten wel "noodzakelijk" zijn. Het is wenselijk dit artikel in die zin te herschrijven. Voorts was de Autoriteit in punt 15 van 
haar advies van oordeel dat de in artikel 101 opgesomde doeleinden legitiem, welbepaald en uitdrukkelijk omschreven waren. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2018020809&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.100
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2018020809&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.102
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2018020809&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.101
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2018020809&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.103
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2018020809&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.102
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2018020809&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.104
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/avis-n-75-2020.pdf
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3.  Categorieën van gegevens  

 

8. Artikel 3 van het ontwerp luidt als volgt (nvdv: vrije vertaling): 

 

 "Art. 3/3. § 1. Voor de toepassing van artikel 101 van het decreet van 8 februari 2018 verstrekken 

de Kinderbijslagfondsen het Agentschap elektronisch de volgende gegevens met het oog op de 

uitvoering van zijn opdrachten: 

1. de datum van opvraging van de gegevens,  

2. het nummer en de naam van het fonds,  

3. type aansluiting :  

a) Vrijwillig aansluiting ;  

b) Automatische aansluiting bij het Overheidsfonds ;  

c) Continuïteit van de aansluiting ;  

d) Wijziging van de aansluiting;  

4. het rijksregisternummer van het kind en van de bijslagtrekkende;  

5. de geboortedatum van het kind of de verwachte geboortedatum, in de gevallen waarin de 

geboortetoelage vooraf wordt betaald ;  

6. de status van het dossier;  

7. rang van het kind;  

8. de nationaliteit van het kind;  

9. het land van verblijf van het kind;  

10. de gemeente waar het kind verblijft of het land indien het niet in België verblijft;  

11. de nationaliteit van de bijslagtrekkende;  

12. het arrondissement waar het kind verblijft of het land indien het niet in België verblijft;  

13. de gemeente waar bijslagtrekkende verblijft of het land indien deze niet in België verblijft;  

14. het arrondissement waar de bijslagtrekkende woont of het land indien deze niet in België woont;  

15. de bron van het recht indien het kind buiten België wordt opgevoed:  

a) Leeg;  

b) Europese verordeningen;  

c) Bilaterale akkoorden;  

16. de nationaliteit van de bijslagtrekkende indien het kind buiten België wordt opgevoed ;  

17. het land waar de bijslagtrekkende woont indien het kind buiten België wordt opgevoed ;  

18. Sociaal-professionele status van het kind in de leeftijdsgroep 18-24 jaar :  

(a) Student in toepassing van artikel 62, §3 en §4 van de AKBW  (algemene kinderbijslagwet);  

b) Werkleerling in toepassing van artikel 62, § 2 van de AKBW;  

c) Werkzoekende in toepassing van artikel 62, § 5 van de AKBW;  

d) Lijdend aan een aandoening als bedoeld in  artikel 63, §1 en §2, van de AKBW;  

19. Sociaal-professionele status van het kind tussen 21 en 24 jaar :  
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(a) Student in toepassing van artikel 5, §4, 2° en 3° van het decreet van 8 februari 2018;  

(b) Leerling in toepassing van artikel 5, §4, 1° van het decreet van 8 februari 2018;  

(c) Werkzoekende in toepassing van artikel 5, §4, 4° van het decreet van 8 februari 2018;  

(d) Lijdend aan een aandoening in toepassing van artikel 5, §2 van het decreet van 8 februari 2018;  

20. grootte van het gezin;  

21. soort plaatsing:  

a) instelling;  

b) familie;  

c) dubbele plaatsing;  

22. indien de forfaitaire vergoeding voor plaatsing bij een particulier krachtens artikel 10 van het 

decreet van 8 februari 2018 of artikel 70ter van de AKBW wordt toegekend;  

23. de wijze waarop de derde, voor kinderen in institutionele zorg of dubbele plaatsing, wordt 

uitbetaald : op een spaarrekening of aan een begunstigde ;  

24. Het resultaat van de beoordeling voor kinderen met een aandoening naar de mate van 

zelfstandigheid volgens artikel 47, § 1 van het AKBW;  

25. het resultaat van de beoordeling voor kinderen met een aandoening naar gelang van de ernst van 

de gevolgen van de aandoening : aantal punten in de drie pijlers en aantal punten in de eerste pijler 

krachtens artikel 47, §2, van de AKBW;  

26. indien het kind aan een medische aandoening lijdt en zowel het basistarief als de toeslag ontvangt,  

27. Indien het kind gehandicapt is en ouder dan 25 jaar ;  

28. het tarief :  

(a) het basistarief in toepassing van artikel 40 van de AKBW;  

b) de toeslag voor werklozen en gepensioneerden in toepassing van artikel 42 bis van de AKBW;  

c) de toeslag voor eenoudergezinnen in toepassing van artikel 41 van de AKBW;  

d) toeslag voor invaliden in toepassing van artikel 50 ter van de AKBW;  

e) basistarief voor wezen in toepassing van artikel 50 bis van de AKBW;  

f) basistarief < 18 jaar in toepassing van artikel 9, § 1, 1° van het decreet van 8 februari 2018;  

g) het basistarief > 18 jaar overeenkomstig artikel 9, §1, 2° van het decreet van 8 februari 2018;  

h) het tarief voor kinderen die door beide ouders wees zijn geworden, overeenkomstig artikel 9, § 2, 

van het decreet van 8 februari 2018;  

29. overschrijding van de maxima bedoeld in de artikelen 11 tot en met 13 en 122 tot en met 124 van 

het decreet van 8 februari 2018 ;  

30. indien de halfwezentoeslag krachtens artikel 15 van het decreet van 8 februari 2018 wordt 

toegekend;  

31. de overlijdensdatum van de ouder(s) ;  

32. Indien de toeslag voor grote gezinnen krachtens artikel 11 van het decreet van 11 februari 2018 

wordt toegekend;  

33. indien het kind in een eenoudergezin woont;  
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34. indien de toeslag voor een eenoudergezin krachtens artikel 12 van het decreet van 8 februari 2018 

wordt toegekend;  

35. Indien de sociale toeslag krachtens artikel 13, §1 van het decreet van 8 februari 2018 wordt 

toegekend;  

36. indien de toeslag bedoeld in artikel 13, §2, van het decreet van 8 februari 2018 wordt toegekend;  

37. indien de toeslag bedoeld in artikel 14 van het decreet van 8 februari 2018 wordt toegekend;  

38. de datum van betaling van de adoptiepremie ;  

39. de datum van adoptie ;  

40. de datum van uitkering van de geboortepremie;  

41. indien de met de buitenland gedifferentieerde uitkering wordt toegekend in het geval van een kind 

dat buiten België wordt opgevoed;  

42. het bedrag van de nettotoeslagen in geval het kind dat buiten België wordt opgevoed;  

43. het bedrag van de uitkeringen indien het kind buiten België wordt opgevoed.  

 

Voor de in het eerste lid bedoelde overdracht van gegevens hebben de gegevens betrekking op de 

situatie op 31 december en worden zij op 1 maart van het volgende jaar toegezonden.  

In afwijking van het tweede lid hebben de gegevens over de geboorte- en adoptiepremie betrekking 

op het gehele jaar.  

§2. Als lid van het primaire netwerk van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid verzamelt het 

Agentschap de volgende gegevens elektronisch bij de Kinderbijslagfondsen:  

(1) statusgegevens tijdens het referentiejaar, d.w.z. :  

a) het jaar waarin voor het kind recht op kinderbijslag bestaat ;  

b) de begindatum en de einddatum van de periode van het recht : de begin- en einddatum van het 

recht op kinderbijslag voor het kind ;  

c) het INSZ van de rechthebbende van het kind ;  

d) het INSZ van de rechthebbenden of de bijslagtrekkende;  

e) een vermelding van de hoedanigheid van de rechthebbende(n) : de ouder- of kindcode en indien 

de rechthebbende een externe persoon is.  

2. maandelijkse gegevens over de betaling van kinderbijslagen aan de rechthebbenden, met inbegrip 

van :  

f) het referentiejaar: het jaar waarvoor recht op kinderbijslag voor het kind bestaat ;  

g) de begindatum en de einddatum van de periode waarin recht  bestaat : de begin- en einddatum 

van het recht op kinderbijslag voor het kind ;  

h) het INSZ van het rechthebbend kind;  

i) het INSZ van de rechthebbenden of de bijlsagtrekkende;  

j) het per maand verschuldigde notionele bedrag, uitgesplitst in verschillende componenten;  

k) een vermelding of het gaat om kinderbijslagen in het kader van de overgangsregeling of om 

kinderbijslagen in het kader van de nieuwe regeling ;  
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l) de maand van de uitkering;  

m) het daadwerkelijk betaalde nettobedrag per maand van uitkering.  

§3. Het Agentschap kan verzoeken om gerichte rapportering over een project of over bepaalde 

gegevens. 

 

9. De categorieën gegevens die mogen worden verwerkt, moeten worden vastgelegd in de formele 

wettelijke bepaling die op deze verwerking van toepassing is. Het is echter toegestaan dat de 

wetgevende norm de uitvoerende machtigt om de gegevens te specificeren die mogen worden 

verwerkt, zonder dat een dergelijke machtiging de regering de bevoegdheid geeft om de door de 

wetgever gedefinieerde gegevenscategorieën aan te vullen of uit te breiden.  

 

10. Ter herinnering: artikel 101 van het decreet van 8 februari 2018 (dat het ontwerp ten uitvoer wil 

leggen) verwijst slechts naar "alle inlichtingen, informatie of documenten over  die het nodig acht om 

zijn opdrachten (...) uit te oefenen". In artikel 109 van het decreet zijn echter de categorieën gegevens 

vastgelegd die mogen worden verwerkt : 

 

«  (…)  

De verwerkte gegevens zijn de persoonsgegevens die nodig zijn voor de toepassing van dit decreet 

en voor de toepassing van de artikelen 2/2, 5°, 4/1, § 1, lid 2, 4°, 5/4 en 21/1 van het Waalse 

Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid voor de opdrachten van het Agentschap. Het gaat om het 

gebruik van het nummer van het Rijksregister, om sociale gegevens maar ook om fiscale of 

gemeenschappelijke gegevens. Het kan ook gaan om gegevens betreffende de gezondheid in het 

kader van een ziekte, een invaliditeit of een handicap.  

  (…) ». 

 

11. In haar bovengenoemd advies 75/2020 verzocht de Autoriteit de aanvragers ook aan te geven welke 

categorieën gegevens als "sociale gegevens", "fiscale gegevens" en "gemeenschappelijke gegevens" 

werden aangeduid en waarom zij noodzakelijk waren - dus in  de praktijk betekent dit wat ze kunnen 

bewijzen of wat ze kunnen verifiëren5.  

 

12. De gegevens opgesomd in artikel 3 van het ontwerp lijken toereikend, ter zake dienend en beperkt tot 

wat noodzakelijk is voor de beoogde doeleinden. Omwille van de leesbaarheid verdient het echter de 

voorkeur deze gegevens niet in een lijst op te sommen, maar ze te categoriseren naar gelang van de 

betrokken verwerkingen en doeleinden.  

 

 
5 Punt 24. De Autoriteit had ook de wens geuit dat in het voorontwerp zou worden bepaald dat het (de) uitvoeringsbesluit(en) 
waarin de te verwerken gegevens precies worden gespecificeerd, voor advies aan haar zou(den) worden voorgelegd. 
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13. Voorts merkt de Autoriteit op dat de bepaling van de categorieën gegevens in de formele 

wetgevingsnorm die deze verwerking regelt (het decreet) enige precisie mist en is zij van oordeel dat 

het de voorkeur verdient dat de bevoegdheid van de regering om de precieze te verwerken gegevens 

te specificeren, explicieter wordt geformuleerd dan door een eenvoudige verwijzing naar de 

«vaststelling van de modaliteiten door »6 de Regering. 

 

4. Verwerkingsverantwoordelijke(n) 

 

14. De Autoriteit herhaalt overigens dat, in toepassing van artikel 6.3 van de AVG, samen gelezen met 

artikel 8 van de Grondwet en artikel 8 van het EVRM, een norm van wettelijke rangorde moet 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 verwerking van gegevens een bijzonder ernstige inmenging vormt 

op de rechten en vrijheden van de betrokkenen, zoals in het onderhavige geval, is het noodzakelijk 

dat voor elke verwerking de essentiële elementen, waaronder de uitdrukkelijke identificatie van de 

verwerkingsverantwoordelijke, door de wetgever worden vastgesteld.  

 

15. in dit geval bepaalt artikel 109 van het decreet dat de Kinderbijslagfondsen en het Agentschap de 

verwerkingsverantwoordelijken zijn.   

 

16. De Autoriteit stelt vast dat de opstellers van het decreet ervoor hebben gezorgd alle twijfels omtrent 

een eventuele gezamenlijke aansprakelijkheid weg te nemen7. De formulering van artikel 109 van het 

decreet staat echter nog steeds niet toe dat de verwerkingsverantwoordelijke wordt geïdentificeerd 

voor elke verwerking van persoonsgegevens. Om elke onduidelijkheid te vermijden over de identiteit 

van de persoon of entiteit die als verantwoordelijke voor de verwerking moet worden beschouwd, en 

aldus de uitoefening van de rechten van de betrokkene waarin de artikelen 12 tot en met 22 van de 

AVG voorzien, te vergemakkelijken, is de de Autoriteit van mening dat het decreet (en niet het 

ontwerpbesluit) moet worden gewijzigd en dat er een lijst moet worden in opgenomen van 

verwerkingen die worden uitgevoerd door en onder de verantwoordelijkheid van het Agentschap 

enerzijds en de Kinderbijslagfondsen anderzijds (of te verwijzen naar een bepaling die een dergelijke 

lijst bevat).  

 

 

 

 
6 Dit staat in artikel 101 van het decreet. 

7 Zie Advies 75/2020, op. cit., punt 30. 
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OM DIE REDENEN, 

 

de Autoriteit 

 

is van oordeel,  

- In de artikelen 101 en 109 van het decreet van 8 februari 2018 zouden de categorieën van 

gegevens die mogen worden verwerkt, nauwkeuriger kunnen worden omschreven ;  

- dat artikel 3 van het ontwerp zou kunnen worden herzien om een onderscheid te maken 

tussen de categorieën van gegevens die kunnen worden verwerkt naar gelang de 

verwerkingen en doeleinden (punt 12) ;  

- het decreet moet worden gewijzigd om er een lijst in op te nemen van verwerkingen die 

worden uitgevoerd door en onder de verantwoordelijkheid van het Agentschap enerzijds en 

de Fondsen anderzijds (punt 16). 

  

wijst de aanvrager erop dat wanneer een verwerking een bijzonder belangrijke 

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

essentiële elementen van die verwerking door de wetgever worden bepaald en in een 

regel van wettelijke rangorde  (in casu het decreet) worden neergelegd. 

 

 

 

 

(get.) Alexandra Jaspar 

Directeur van het Kenniscentrum 


