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Advies nr. 112/2020  van 6 november 2020 

 

 

 

 

Betreft: Adviesaanvraag met betrekking tot een voorontwerp van besluit van de Regering 

van de Franse Gemeenschap houdende uitvoering van verschillende bepalingen van het 

decreet van de Franse Gemeenschap van 14 maart 2019 betreffende de opvang, in een 

"Centre communautaire" (Gemeenschappelijk centrum), van uithandengegeven 

jongeren, artikelen 4, 5, 9, 10 en 11 (CO-A-2020-111) 

 

 

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 mevrouw Valérie Glatigny, minister van de Regering van de Franse 

Gemeenschap bevoegd voor Jeugdzorg, ontvangen op 17/09/2020;  

 

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

Gegevensbeschermingsautoriteit ; 

 

Brengt op 6 november 2020 het volgende advies uit: 

 

.

.

 .

.



Advies 112/2020 -  2/11 

 

 

I. ONDERWERP EN CONTEXT VAN DE ADVIESAANVRAAG 

 

1. De minister van Jeugdzorg van de Regering van de Franse Gemeenschap (hierna "de aanvrager") heeft 

op 17 september 2020 het advies gevraagd van de Autoriteit over een voorontwerp van besluit van de 

Regering van de Franse Gemeenschap houdende uitvoering van verschillende bepalingen van het 

decreet van de Franse Gemeenschap van 14 maart 2019 betreffende de opvang in een 

gemeenschapscentrum van uithandengegeven jongeren (hierna "het ontwerp"). 

 

2. Als gevolg van de zesde staatshervorming zijn de gemeenschappen, krachtens artikel 5, § 1, 6°, d) 

van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen1, bevoegd voor het beheer van centra die 

bestemd zijn voor de opvang van jongeren tot de leeftijd van drieëntwintig jaar die een als een misdrijf 

omschreven feit hebben gepleegd en die uit handen zijn gegeven. 

 

3. In de Franse gemeenschap wordt deze kwestie geregeld bij decreet van 14 maart 2019 betreffende 

de opvang, in een "Centre communautaire" (Gemeenschappelijk centrum), van uithandengegeven 

jongeren. 

 

4. Dat decreet regelt met name2 de aanneming van een regeringsbesluit "voor de vaststelling van 

verschillende regels of procedures (voorwaarden waaraan de verschillende ruimtes moeten voldoen, 

regels voor het verstrekken van afschriften van dossierstukken van de jongere, voorwaarden en 

procedures voor intieme bezoeken, enz.)». 

 

5. De hoofdstukken 3 en 6 van het ontwerp geven aanleiding tot verwerkingen van persoonsgegevens 

en luiden als volgt: 

 

« Hoofdstuk 3: De procedure voor het verstrekken van afschriften van 

dossierstukken van de jongere bedoeld in artikel 16 van het decreet 

                                                
1 Gewijzigd door de bijzondere wet van 6 januari 2014 (BS 31.01.2014). 

2 Maar eveneens voor:  

- de aanneming van het huishoudelijk reglement dat het leven in het centrum organiseert (met name het 
tijdschema van de activiteiten) en een concrete invulling geeft aan de rechten en plichten van de jongeren (de 
collectieve overlegprocedure, de lijst van toegestane voorwerpen, voorwaarden en regels voor de toegang tot 
de kantinedienst, procedure voor het uitoefenen van godsdienst, regels voor de toegang tot de bibliotheek, radio 
en televisie, telefoon, regels die van toepassing zijn op bezoeken enz.); 

- de vaststelling van regels die gelden voor de toezichtcommissie, het beroepsorgaan en de procedures voor 
beroep, intern en extern; 

- de instelling van een "actiekader" voor het vaststellen van de methodologische beginselen en de regelingen voor 
de opvang van jongeren in gemeenschapscentra; 

 (Zie memorie van toelichting, doc., Reg. Fr. Gem., 14 febr. 2019, 762 (2018-2019), 1, blz. 8) 



Advies 112/2020 -  3/11 

 

 

Art. 4.  De personen bedoeld in artikel 23, § 3 van het decreet die een afschrift van de 

dossierstukken van de jongere wensen te ontvangen, doen hiervoor per post of e-mail een 

aanvraag bij de directeur of melden zich persoonlijk bij het onthaal van het centrum waar 

standaard aanvraagformulieren aan hen ter beschikking worden gesteld. 

 

Art. 5. § 1. De afschriften van de dossierstukken worden persoonlijk overhandigd aan de 

jongere en aan de personen die het ouderlijk gezag over hem uitoefenen indien hij minderjarig 

is, of naar keuze per post of e-mail verstuurd, binnen drie dagen na de aanvraag.  

 

§ 2. De afschriften die zijn aangevraagd door de advocaat van de jongere of door de advocaat 

van de personen die de ouderlijke macht over hem uitoefenen indien hij minderjarig is, worden 

hem persoonlijk overhandigd op het moment van de aanvraag ter plaatse of per e-mail 

verstuurd uiterlijk op de werkdag na de aanvraag. 

 

3 §. De afgifte van afschriften van dossierstukken van de jongere is gratis.  

 

(…) 

 

Hoofdstuk 6. De procedures en termijnen voor de registratie, opslag, raadpleging 

en mededeling van door de jongere gevormde nummers in het kader van 

telecommunicatie en de procedures voor het in kennis stellen van de jongere 

bedoeld in artikel 69 van het decreet 

 

Art. 9. De gegevens met betrekking tot de telefonische communicatie van de jongeren worden 

in een speciaal daartoe ingesteld register opgenomen. De directeur is 

verwerkingsverantwoordelijke van het register. Het register moet op zijn minst de volgende 

informatie vermelden:  

 

1° de naam en de voornaam van de jongere; 

2° het gevormde nummer of het e-mailadres van de gecontacteerde persoon; 

3° het tijdstip van begin en einde van het telefoongesprek en de communicatie per 

videoconferentie; 

4° de naam van het personeelslid; 

5° de handtekening van de jongere. 
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De in dit register opgenomen persoonsgegevens worden bewaard tot en met 31 januari van 

het jaar volgend op het jaar van het definitieve vertrek van de jongere.  

 

Art. 10.  Op schriftelijk verzoek van de gerechtelijke overheden worden gegevens met 

betrekking tot telefonische en videoconferentiegesprekken van een jongere hen meegedeeld 

binnen drie werkdagen na de aanvraag.  

 

Art. 11. De jongere wordt in kennis gesteld van de mogelijkheid van registratie, opslag en 

raadpleging van die gegevens via een document dat hem wordt overhandigd bij zijn onthaal, 

getiteld "Rechten en plichten in het gemeenschapscentrum" ». 

 

 

II. ONDERZOEK VAN DE ADVIESAANVRAAG 

 

1. Algemene opmerking 

 

6. Krachtens artikel 22 van de Grondwet, samen gelezen met artikel 8 van het EVRM en artikel 6.3 van 

de AVG , moet een norm van wettelijke rangorde 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 

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) specifieke doeleinde(n)3 waarvan bij lezing reeds kan worden 

afgeleid welke gegevensverwerkingen zullen worden ingevoerd voor de verwezenlijking ervan, de 

identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke(n) (indien reeds mogelijk), het soort gegevens die 

nodig zijn voor het verwezenlijken van (dit)(deze) doeleinde(n), de bewaartermijn  van de gegevens4, 

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

categorieën van ontvangers aan wie de gegevens worden meegedeeld5 en de omstandigheden waarin 

ze zullen worden meegedeeld, evenals de eventuele beperking van verplichtingen en/of rechten 

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

 

7. Uit de titel van het ontwerp blijkt dat de wettelijke norm op basis waarvan het ontwerp de verwerkingen 

van persoonsgegevens wil regelen het bovengenoemde decreet van 14 maart 2019 is. 

 

                                                
3 Zie ook artikel 6.3. van de AVG. 

4 Het Grondwettelijk Hof heeft erkend dat "de wetgever (...) de vereisten inzake 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. 

5 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. 



Advies 112/2020 -  5/11 

8. In dat verband betreurt de Autoriteit dat zij niet is geraadpleegd met betrekking tot het ontwerp van 

decreet, terwijl de afdeling Wetgeving van de Raad van State terecht had opgemerkt dat "de 

doorgegeven informatie in het kader van de artikelen 7 (register van niet meegedeelde motiveringen), 

17, § 2 (register van educatieve maatregelen), 23 (jongerendossier), 65 (register van bezoeken), 96 

(register van bijzondere veiligheidsmaatregelen), 99 (register van directe dwangmaatregelen) en 119 

(register van tuchtstraffen) van het voorontwerp, een verwerking van persoonsgegevens door de 

centra in de zin van de AVG tot gevolg heeft »6. 

 

9. Als de Autoriteit over dat ontwerp van decreet zou zijn geraadpleegd, had zij erop gewezen dat de in 

punt 8 hierboven vermelde essentiële elementen erin ontbraken en er duidelijk in moesten worden 

omschreven. 

 

2. Procedure voor het verstrekken van afschriften van dossierstukken van de jongere 

bedoeld in artikel 16 van het decreet (hoofdstuk 3) 

 

10. De artikelen 16 en 23 van het decreet luiden als volgt: 

  

«  Art.  16. De Regering stelt het kader voor het optreden van de centra vast, dat ten minste de 

methodologische beginselen van het optreden van de centra omvat, alsmede de regelingen voor de 

opvang voor jongeren, met inbegrip van de taken en opdrachten van het personeel, de activiteiten 

waaraan jongeren moeten deelnemen en de onderwijsmaatregelen die krachtens artikel 17 ten aanzien 

van hen kunnen worden genomen 7. 

(…) 

                                                
6 Advies 64.696/2/VR van 17 januari 2019, punt 1. 

7   Artikel 17 van het ontwerp luidt als volgt: 

« § 1. De directeur en de leden van het psychosociaal-educatief team kunnen een opvoedkundige maatregel nemen ten 
aanzien van de jongere (…) 
  § 2. De educatieve maatregelen worden opgenomen in een speciaal daartoe ingesteld register, waarin voor elke maatregel 
de identiteit van de jongere, de aard van de maatregel, de omstandigheden die tot de  
maatregel hebben geleid en de redenen daarvoor, de datum en het tijdstip van het begin en het einde van de maatregel 
worden vermeld. 
  Dit register kan te allen tijde worden geraadpleegd door: 
  1° de minister; 
  2° de bevoegde administratie; 
  3° de algemeen afgevaardigde voor de rechten van het kind; 
  4° de leden van het in artikel 121 bedoelde controleorgaan; 
  5° de jongere; 
  6° de advocaat van de jongere. 
  De in dit register opgenomen persoonsgegevens worden bewaard tot en met 31 januari van het jaar volgend op het jaar van 
het definitieve vertrek van de jongere. 
  De directeur doet jaarlijks uiterlijk op 31 januari van elk jaar aan de bevoegde administratie een verslag toekomen over de 
in het voorgaande jaar opgelegde onderwijsmaatregelen. In dit verslag worden met name het aantal maatregelen, de aard, 
de duur, de redenen en het aantal betrokken jongeren vermeld.  

Aangezien dit ontwerp geen betrekking heeft op de in artikel 17 van het decreet vervatte verwerkingen, is het niet aan de 
Autoriteit om in het kader van het onderhavige advies te beoordelen of de verwerkingen met betrekking tot het in dat artikel 
bedoelde register conform de bepalingen van de AVG zijn.   

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2019031424&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.15
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2019031424&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.17
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Art.  23. § 1. Voor iedere jongere wordt een dossier bijgehouden dat de volgende elementen bevat: 

1° een opnamefiche; 

2° de beslissing tot uithandengeving; 

3° de rechterlijke beslissingen met betrekking tot de vrijheidsstraf of -maatregel en alle documenten en 

beslissingen van de bevoegde rechtbanken; 

4° documenten en beslissingen betreffende de procedures voor de tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf 

of -maatregel; 

5° de documenten en beslissingen betreffende de in titel VI bedoelde tuchtrechtelijke straffen; 

6° de documenten en beslissingen betreffende de in artikel 88 bedoelde afzonderingsmaatregelen; 

7° documenten en beslissingen betreffende de in titel VIII bedoelde geschillen; 

8° de verslagen en adviezen die zijn opgesteld door de leden van het psycho-socio-educatief team van 

het centrum en door de directeur; 

9° documenten met betrekking tot het individuele project van de jongere. 

§ 2. De jongere en, indien hij minderjarig is, de personen die het ouderlijk gezag over hem uitoefenen, 

kunnen de documenten in het dossier op een passende plaats raadplegen, desgewenst vergezeld van 

hun advocaat of een lid van het psychosociaal-educatief team. 

  De advocaten van de in het eerste lid bedoelde personen kunnen de stukken van het dossier ook op 

een passende plaats raadplegen. 

§ 3. Tenzij bij of krachtens de wet anders is bepaald, kunnen de jongere, de personen die het ouderlijk 

gezag over hem uitoefenen indien hij minderjarig is, en hun advocaat ook afschriften van de documenten 

in het dossier verkrijgen. 

  De overheid bepaalt de wijze waarop kopieën van de dossierstukken worden verstrekt ». 

 

11. De Autoriteit stelt vast dat de verwijzing naar artikel 16 in de titel van hoofdstuk 3 verkeerd is en dat 

zij moet worden vervangen door een verwijzing naar artikel 23, 3 § van het decreet. 

 

12. De Autoriteit herinnert eraan dat, zoals aangegeven in punt 6 van het onderhavige advies, alle 

essentiële elementen van de gegevensverwerking in dit dossier in het decreet moeten worden bepaald. 

Dit geldt des te meer omdat de verwerking van persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke 

veroordelingen en strafbare feiten aan strikte voorwaarden is onderworpen (artikel 10 van de AVG). 

De Autoriteit stelt vast dat de wetgever zich heeft beperkt tot het bepalen van de categorieën van 

gegevens vervat in dit dossier en hun ontvangers. Hij moet nog (het)(de) precieze doeleinde(n)8 

bepalen en in het decreet opnemen, waarvan bij lezing reeds kan worden afgeleid welke 

gegevensverwerkingsverrichtingen zullen worden ingevoerd voor de verwezenlijking ervan, de 

identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke(n), de bewaartermijn van de gegevens, de categorieën 

van betrokkenen van wie de gegevens zullen worden verwerkt, de omstandigheden waarin ze 

                                                
8 Bijvoorbeeld: "de controle mogelijk maken van de beslissingen en maatregelen die ten aanzien van de jongere zijn genomen 
en die in dit dossier zijn opgenomen". 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2019031424&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.22
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2019031424&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#LNK0012
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eventueel zullen worden meegedeeld aan derden, evenals de eventuele beperking van de 

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

 

13.  De Autoriteit stelt overigens vast dat overeenkomstig artikel 23, § 3, al. 2 van het decreet, de overheid 

alleen gemachtigd is om de wijze te bepalen waarop kopieën van de dossierstukken worden verstrekt. 

Artikel 5 van het ontwerp betreft inderdaad de wijze waarop kopieën van dossierstukken aan de 

jongere worden verstrekt.  

 

14. De Autoriteit merkt echter op dat artikel 4 van het ontwerp betrekking heeft op de wijze waarop die 

kopieën door de personen vermeld in artikel 23, §3 van het ontwerp moeten worden aangevraagd. De 

toelichting bij artikel 23 verwijst in dat verband naar het decreet van 22 december 1994 betreffende 

de openbaarheid van het bestuur9. Die verwijzing moet worden vervangen door een verwijzing naar 

het recht van inzage van de betrokkene vervat in artikel 15 van de AVG, aangezien de personen die 

een kopie van de dossierstukken van de jongere mogen aanvragen die jongere zelf, zijn advocaat en 

zijn wettelijke vertegenwoordigers zijn.   

 

15. De Autoriteit is ten slotte van mening dat de nieuwe gegevensverwerking in artikel 4 van het ontwerp, 

zelf moet voldoen aan de voorwaarden die in punt 6 van dit advies worden vermeld. Het zou namelijk 

te betreuren zijn als de regels die van toepassing zijn op de gegevens in het dossier zouden worden 

omzeild wegens het gebrek aan waarborgen in verband met de opslag van de aanvragen van de 

jongere of zijn wettelijke vertegenwoordiger tot inzage van die gegevens10.  

 

3. De procedures en termijnen voor de registratie, opslag, raadpleging en mededeling 

van door de jongere gevormde nummers in het kader van telecommunicatie en de 

procedures voor het in kennis stellen van de jongere bedoeld in artikel 69 van het 

decreet (hoofdstuk 6) 

 

16. De artikelen 68 en 69 van het decreet luiden als volgt: 

 

  « Artikel  68. Alle telefonische en videoconferentiegesprekken van de jongere zijn privé en vertrouwelijk 

en kunnen niet worden beluisterd. 

 

  Artikel  69 Onverminderd artikel 68 kunnen, om de communicatie van de jongere via telefoon en 

videoconferentie om redenen van orde of veiligheid te kunnen volgen, de door de jongere , gevormde 

nummers door de bevoegde overheid worden opgenomen, opgeslagen en geraadpleegd en aan de 

                                                
9 Memorie van toelichting, op.cit. 762-1, blz. 20. 

10 Er wordt inderdaad voorzien in waarborgen voor de bescherming van het dossier van de jongere, maar deze bepaling stelt 
een register in voor de aanvragen van de jongere tot inzage van zijn dossier. Een register dat evenzeer gevoelige informatie 
kan bevatten (met name met betrekking tot zijn aanwezigheid in het centrum), maar waarvoor geen waarborgen gelden. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2019031424&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.67
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2019031424&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.69
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2019031424&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.68
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2019031424&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.70
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gerechtelijke overheden worden meegedeeld in de gevallen waarin de wet voorziet, volgens de procedures 

en binnen de termijnen die door de Regering worden vastgesteld. 

  De jongere wordt overeenkomstig de door de Regering vastgestelde procedures in kennis gesteld van de 

mogelijkheid van registratie, opslag en raadpleging van telefoonnummers door de bevoegde  

instantie, alsmede van zijn rechten in verband met deze verwerking van zijn persoonsgegevens ». 

 

17. De Autoriteit merkt op dat de wetgever de Koning machtigt de modaliteiten te bepalen voor de opslag, 

raadpleging en mededeling van de gesprekken van de jongere, om redenen van orde en veiligheid, 

waarbij de termijnen»11 en de regels van de transparantie tegenover de jongere op dat vlak worden 

verzekerd. 

 

18. Artikel 9 van het ontwerp verplicht tot het houden van een register met de gegevens betreffende die 

communicatie, waarbij de directeur van het verblijfscentrum de verwerkingsverantwoordelijke is en 

een lijst maakt van de gegevens die in dat register zullen worden opgenomen, met het oog op de 

controle van die communicatie12.  

 

19. 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»13. 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 definities14. De aanduiding van de 

verwerkingsverantwoordelijke in de regelgeving dient met andere woorden te stroken met de rol die 

deze actor in de praktijk opneemt. In het onderhavige geval is de Autoriteit van mening dat de 

verwerkingsverantwoordelijke van dit register de minister bevoegd voor Jeugdzorg zou moeten zijn. 

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.  

 

                                                
11 Zie voor deze kwestie punt 24 hieronder. 

12 « 1° de naam en de voornaam van de jongere; 

2° het gevormde nummer of het e-mailadres van de gecontacteerde persoon; 

3° het tijdstip van begin en einde van het telefoongesprek en de communicatie per videoconferentie; 

4° de naam van het personeelslid; 

5° de handtekening van de jongere. ». 

 

13 Artikel 4, 7) van de AVG. Betreffende de vaststelling van de respectieve verantwoordelijkheden van de gezamenlijke 
verwerkingsverantwoordelijken, lees eveneens artikel 26, 1. van de AVG 

14 Lees artikel 6, 3., lid 2 en de overwegingen nrs. 8 en 10 van de AVG. 
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20. De Autoriteit beveelt eveneens aan om in punt 4 de naam van het personeelslid " dat de gegevens 

heeft geregistreerd" te vermelden, evenals in punt 5 het doeleinde van de handtekening van de jongere 

(bijvoorbeeld: "ter bevestiging van de juistheid van de vermelde gegevens»15). " Verder heeft de 

Autoriteit geen specifieke opmerking met betrekking tot de lijst van gegevens in artikel 9.  

 

21. Artikel 9 van het ontwerp voorziet eveneens in de opslag van de gegevens die zich in het register 

bevinden "tot en met 31 januari van het jaar volgend op het jaar van het definitieve vertrek van de 

jongere". De Autoriteit neemt er akte van.  

 

22. Artikel 10 van het ontwerp heeft tot doel de wijze te bepalen waarop de gegevens in verband met 

telefonische en videoconferentiegesprekken van een jongere aan de gerechtelijke overheden worden 

meegedeeld. Concreet gezien moeten de gerechtelijke overheden die aanvragen schriftelijk indienen 

en worden de gevraagde gegevens binnen drie werkdagen na de aanvraag meegedeeld. 

 

23. In de toelichting bij de artikelen 68 en 69 van het decreet wordt gezegd dat "de controle van de 

nummers toelaat  (…) de bevoegde autoriteiten op de hoogte te brengen van contacten die een 

strafbaar feit zouden vormen (bijvoorbeeld in het geval van intimidatie) of die de veiligheid van het 

centrum in gevaar zouden brengen (bijvoorbeeld in het geval van de voorbereiding van een 

ontsnapping »16.  

 

24. Het blijkt dus dat de wetgever de wijze waarop en de termijnen niet aan de mededeling van de 

gegevens aan de gerechtelijke overheden heeft willen verbinden, maar aan de registratie, opslag en 

raadpleging van de gevormde nummers door de jongere door de bevoegde instantie. De Autoriteit 

herinnert eraan dat het niet aan de Gemeenschapsregering is om formaliteiten op te leggen 

voorafgaand aan onderzoekstaken die overeenkomstig het wetboek van strafvordering worden 

uitgevoerd. Derhalve beveelt de Autoriteit aan om artikel 10 van het ontwerp weg te laten.  

 

25. De Autoriteit wijst erop dat de registratie, opslag en raadpleging van de gevormde nummers door de 

jongere niet (enkel) is gericht op de jongere, maar ook op derden (houders van die nummers).   

 

26. De Autoriteit herinnert eraan dat de administratie aan alle betrokkenen de informatie bedoeld in de 

artikelen 13 en 14 van de AVG  moet verstrekken, en in het bijzonder de naam en het adres van de 

verwerkingsverantwoordelijke, de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming, de 

doeleinden van de gegevensverzameling en de rechtsgrondslag van de verwerking waarvoor de 

gegevens zijn bestemd, de ontvangers of categorieën van ontvangers van de gegevens, het bestaan 

                                                
15 In dat geval moet er echter, overeenkomstig artikel 12 van de AVG, voor worden gezorgd dat de informatie wordt gegeven 
in een voor de jongere begrijpelijke taal. 

16 Memorie van toelichting, op.cit. 762-1, blz. 28. 
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van de verschillende rechten die door de AVG aan de betrokkenen zijn toegekend (met inbegrip van 

het recht op toegang en rectificatie), het al dan niet verplichte karakter van de mededeling van 

gegevens en de gevolgen van het niet verstrekken van gegevens, de bewaartermijn van de verzamelde 

persoonsgegevens of de criteria aan de hand waarvan deze worden bepaald, het recht om een klacht 

in te dienen bij de GBA en, indien van toepassing, het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming 

(met inbegrip van profilering, zoals bedoeld in artikel 22 van de AVG). 

 

27. Artikel 11 van het ontwerp heeft tot doel het bepalen van de wijze waarop de jongere in kennis wordt 

gesteld van de gegevensverwerking17. Hiervoor bepaalt het ontwerp dat de jongere "in kennis wordt 

gesteld van de mogelijkheid van registratie, opslag en raadpleging van die gegevens via een document 

dat hem wordt overhandigd bij zijn onthaal, getiteld "Rechten en plichten in het 

gemeenschapscentrum"”.  De Autoriteit beveelt aan artikel 11 als volgt te herformuleren:  

 

« De jongere  wordt in kennis gesteld van de mogelijkheid van registratie, opslag en raadpleging van 

die gegevens (overeenkomstig de artikelen 13 en 14 van de AVG)  via een document dat hem 

wordt overhandigd bij zijn onthaal, getiteld "Rechten en plichten in het gemeenschapscentrum". 

 

28. Ten slotte is de Autoriteit van mening dat aangezien de jongere bij iedere communicatie het register 

moet ondertekenen, aan het register bedoeld in artikel 9 van het ontwerp ook een informatieclausule 

voor de jongere in verband met de verwerking van zijn gegevens kan worden toegevoegd.  

 

 

OM DIE REDENEN, 

de Autoriteit 

 

oordeelt dat de volgende aanpassingen van het ontwerp geboden zijn:  

 

- de verwijzing naar artikel 16 in de titel van hoofdstuk 3 vervangen door een verwijzing naar artikel 

23, § 3 van het decreet (punt 11); 

- artikel 9 wijzigen om er de minister bevoegd voor Jeugdzorg en niet de directeur van het centrum in 

aan te duiden als verwerkingsverantwoordelijke van het register (punt 19); 

- artikel 10 van het ontwerp weglaten (punt 24). 

 

  

                                                
17 Zie in dat verband memorie van toelichting, ibidem, blz. 28. 
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beveelt aan: 

 

- de essentiële elementen van elk van de gegevensverwerkingen waartoe het ontwerp aanleiding geeft, 

op duidelijke en nauwkeurige wijze op te nemen in het decreet, dat overigens moet voorzien in een 

duidelijke delegatie van bevoegdheden aan de regering voor de vaststelling van bepaalde regels voor 

die verwerkingen (punten 12); 

- de nieuwe gegevensverwerking vervat in artikel 4 van het ontwerp te herformuleren om zodoende 

te voldoen aan de voorwaarden vermeld in punt 6 van dit advies (punt 15); 

- in artikel 9 van het ontwerp, in punt 4 de naam van het personeelslid "dat de gegevens heeft 

geregistreerd" te vermelden, evenals in punt 5 het doeleinde van de handtekening van de jongere 

(bijvoorbeeld: "ter bevestiging van de juistheid van de vermelde gegevens") (punt 20); 

- artikel 11 van het ontwerp te herformuleren om ervoor te zorgen dat " de jongere  in kennis wordt 

gesteld van de mogelijkheid van registratie, opslag en raadpleging van die gegevens (overeenkomstig 

de artikelen 13 en 14 van de AVG) via een document dat hem wordt overhandigd bij zijn onthaal, 

getiteld "Rechten en plichten in het gemeenschapscentrum" (punten 27 en 28).  

 

wijst de aanvrager op het belang van de volgende elementen: 

 

- artikel 4 van het ontwerp betreft de procedure voor het aanvragen van die afschriften door de 

personen bedoeld in artikel 23, § 3 van het decreet, terwijl de Regering enkel gemachtigd is om de 

procedure voor het verstrekken van afschriften van dossierstukken te bepalen (punt 14); 

- de administratie moet de in de artikelen 13 en 14 van de AVG bedoelde informatie aan alle 

betrokkenen verstrekken (punt 26).  

 

 

 

 

(get.) Alexandra Jaspar 

Directeur van het Kenniscentrum 


