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Advies nr. 98/2020 van 2 oktober 2020 

 

 

 

 

Betreft: Adviesaanvraag inzake een ontwerp van Samenwerkingsakkoord tussen het Waals Gewest, 

het Vlaams Gewest, het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met 

betrekking tot de coördinatie inzake het toezicht en de naleving van de gewestelijke wetgevingen 

betreffende werk (CO-A-2020-094) 

 

 

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 voor Cultuur en Sport, 

Werk en Media van de Duitstalige Gemeenschap ontvangen op 06/08/2020;  

 

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

Gegevensbeschermingsautoriteit ; 

 

Brengt op 2 oktober 2020 het volgend advies uit: 
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I. VOORWERP VAN DE ADVIESAANVRAAG 

 

 

1. De Minister voor Cultuur en Sport, Werk en Media van de Duitstalige Gemeenschap (hierna 

de aanvrager) verzoekt om het advies van de Autoriteit aangaande artikelen 2 tot 6 van een ontwerp 

van Samenwerkingsakkoord tussen het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels-Hoofdstedelijk 

Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie inzake het toezicht en de 

naleving van de gewestelijke wetgevingen betreffende werk (hierna het ontwerpakkoord).  

  

 

Context en voorgaanden 

 

2. Het ontwerpakkoord heeft tot doel:  

- een versterking van de samenwerking tussen gewestelijke inspectiediensten inzake werk; 

- een efficiëntere controle op de naleving van de wetgeving via een betere informatie-

uitwisseling en de mogelijkheid voor een inspectiedienst om gebruik te maken van de 

informatie ingezameld door andere inspectiediensten bij de controles binnen zijn eigen 

bevoegdheden; 

- wederzijdse bijstand in het raam van de voorbereiding of uitvoering van inspectie- en 

controleopdrachten; 

- mogelijkheid tot het organiseren van gemeenschappelijke opleidingen.   

 
3. Op 14 januari 2019 verzocht de Waalse Minister van Tewerkstelling reeds om het advies van 

de Autoriteit over een ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen het Waals Gewest, het Vlaams 

Gewest, het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de 

coördinatie inzake het toezicht en de naleving van den gewestelijke wetgevingen betreffende werk.  

De Autoriteit bracht terzake op 27 februari 2019 advies nr. 49/2019 uit, waarbij in het dispositief 

volgende 2 opmerkingen werden weerhouden: 

- “in de aanhef van het ontwerpakkoord expliciet verwijzen naar de toepasselijke bepalingen 

inzake uitwisseling van persoonsgegevens in de respectievelijke gewestelijke wetgevingen, 

en de hiermee verband houdende verplichtingen naleven, zoals, in voorkomend geval, het 

sluiten van een protocolakkoord betreffende de gegevensuitwisseling; 

- de (gezamenlijke) verwerkingsverantwoordelijke(n) bepalen.”  

 

4. Het actueel voor advies voorgelegde ontwerpakkoord betreft een herneming van het eerder 

voorgelegde ontwerp van samenwerkingsakkoord, zeer beperkt en punctueel bijgestuurd in navolging 

van de door de Autoriteit in advies nr. 49/2019 geformuleerde opmerkingen.  
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II. ONDERZOEK VAN DE ADVIESAANVRAAG 

 

 

5. De Autoriteit verwijst vooreerst naar de bemerkingen en aandachtspunten die in voormeld 

advies nr. 49/2019 werden geformuleerd ten aanzien van de eerdere, door de Waalse Minister van 

Tewerkstelling voorgelegde versie van het ontwerp van samenwerkingsakkoord. 

 

6. De Autoriteit stelt weliswaar vast dat het ontwerpakkoord in zijn actuele vorm rekening houdt 

met de in het dispositief van advies nr. 49/2019 weerhouden opmerkingen (cf. supra onder randnr. 

3), inzonderheid: 

- in de aanhef van het ontwerpakkoord worden volgende verwijzingen naar de toepasselijke 

bepalingen inzake uitwisseling van persoonsgegevens in de respectievelijke gewestelijke 

wetgevingen expliciet opgenomen: 

“Gelet op de ordonnantie van 8 mei 2014 betreffende de oprichting en organisatie van een 

gewestelijke dienstenintegrator, artikel 12; 

Gelet op het samenwerkingsakkoord van 26 augustus 2013 tussen de federale, gewestelijke 

en gemeenschapsoverheden voor het harmoniseren en uitlijnen van de initiatieven die de 

realisatie van een geïntegreerd e-government beogen; 

Gelet op het decreet van het Vlaams Parlement van 18 juli 2008 betreffende het elektronische 

bestuurlijke gegevensverkeer, artikel 8;” (zulks conform randnr. 9 van advies nr. 49/2019) 

- in artikel 2, laatste lid wordt thans vermeld: “De gewestelijke inspectiediensten bedoeld in 

het artikel 1, 1° zijn verantwoordelijk inzake de behandeling van persoonsgegevens.” 

 
7. Voor alle duidelijkheid wordt de passage inzake aanduiding van de 

verwerkingsverantwoordelijken in artikel 2, laatste lid, van het ontwerpakkoord, idealiter als volgt 

herschreven: “De gewestelijke inspectiediensten bedoeld in het artikel 1, 1° zijn de 

verwerkingsverantwoordelijken in de zin van artikel 4, 7) van 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 (algemene verordening gegevensbescherming)” 
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OM DEZE REDENEN 

de Autoriteit, 

 

is van oordeel dat in de actuele versie van het ontwerpakkoord volgende aanpassing zich 

opdringt: 

 

herformulering van de passage inzake aanduiding van de verwerkingsverantwoordelijken (zie 

randnummer 7). 

 

 

 

(get.) Alexandra Jaspar 

Directeur van het Kenniscentrum 


