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Advies nr. 213/2021 van 16 november 2021

Betreft: Advies m.b.t. een voorontwerp van decreet van de Duitstalige gemeenschap tot

wijziging van het decreet van 31 maart 2014

betreffende de kinderopvang

(CO-A-2021-217)

Het Kenniscentrum van de Gegevensbeschermingsautoriteit (hierna de “Autoriteit”), aanwezig
mevrouw Marie-Hélène Descamps, mevrouw Alexandra Jaspar en heren Bart Preneel en Frank
Robben;
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 Lydia Klinkenberg, Minister Onderwijs en
Wetenschappelijk Onderzoek van de Duitstalige gemeenschap, ontvangen op 27/09/2021;
Gelet op het verslag van Alexandra Jaspar;
Brengt op 16 november 2021 het volgend advies uit:

.
.
.
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I. VOORWERP VAN DE AANVRAAG
1.

Het

onlineportaal

"meinekinderbetreuung.be”

dat

tot

stand

kwam

ingevolge

een

samenwerking van het Ministerie van de Duitstalige gemeenschap met het Regionalzentrum für
Kleinkindbetreuung1, Kaleido Ostbelgien2 en een ontwikkelingsfirma, stelt niet alleen informatie m.b.t.
kinderopvang ter beschikking. Het is tevens een instrument voor het reserveren, beheren en toewijzen
van plaatsen in de kinderopvang. Opdat dit instrument optimaal zou functioneren moet het in staat
zijn om meervoudige aanvragen voor kinderopvang om alzo de kans op het vinden van een plaats in
de kinderopvang te vergroten, te detecteren. Men heeft geen garantie dat meervoudige aanvragen
worden ontdekt wanneer die geschiedt op basis van telefoonnummers, geboortedata en namen.
Vandaar dat men n.a.v. de registratie van een aanvraag het Rijksregisternummer wil opvragen. Indien
dit nummer een tweede keer wordt ingevoerd, leidt dit tot een automatische waarschuwing door het
systeem.
2.

Met het oog daarop strekt het voor advies voorgelegde voorontwerp van decreet tot wijziging

van het decreet van 31 maart 2014 betreffende de kinderopvang , ertoe om het gebruik van het
Rijksregisternummer mogelijk te maken. Daartoe wordt artikel 15, § 3, 1°, van het decreet van
31 maart 2014 aangepast.
3.

II. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG

4.

Artikel 4 van het decreet van 31 maart 2014 bepaalt dat binnen het beschikbare aanbod aan

kinderopvang en de beschikbare begrotingsmiddelen elk gezin met behoefte aan kinderopvang recht
heeft op kinderopvang. Dit kan als een welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd
doeleinde in de zin van artikel 5.1.b) AVG worden bestempeld.
5.

Het in de praktijk omzetten van dit doeleinde vereist het beheer van het aanbod aan

kinderopvang in relatie tot de vraag. Het onlineportaal kadert in dat opzet.
6.

Artikel 15, § 3, eerste lid, 1°, van het decreet van 31 maart 2014 somt op welke gegevens de

Regering, alsook de inspecteurs en externe deskundigen m.b.t. de opgevangen kinderen en hun
familie kunnen verwerken. De dienstverrichters (= aanbieders van kinderopvang) kunnen dezelfde
gegevens verwerken in toepassing van artikel 15, § 3, tweede lid, van dit decreet.

1

Gewestelijk centrum voor kinderopvang.

2

Centrum voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren.
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7.

Het ontwerp voegt aan de opsomming in artikel 15, § 3, eerste lid, 1°, van het decreet van

31 maart 2014 het Rijksregisternummer aan toe. De Autoriteit is van oordeel dat het door de steller
van het ontwerp in de memorie van toelichting geschetste gebruik van het Rijksregisternummer geen
problemen stelt in het licht van artikel 5.1.c) AVG.
8.

De Autoriteit vestigt echter de aandacht op het volgende. Het feit dat er n.a.v. de aanvraag

via het online platform gevraagd wordt om het Rijksregisternummer in te geven, betekent niet
noodzakelijk dat het juiste Rijksregisternummer wordt opgegeven. Diegenen die hun kansen op een
opvangplaats wensen te vergroten zouden ook een aanvraag kunnen indienen aan de hand van een
“per ongeluk ingegeven foutief” Rijksregisternummer. Opdat het systeem daadwerkelijk dubbele
inschrijvingen zou detecteren is het dus noodzakelijk dat in de backoffice wordt gecontroleerd of de
ingegeven Rijksregisternummers daadwerkelijk:
•

bestaande Rijksregisternummers zijn;

•

overeenstemmen met die van een kind. Indien blijkt dat een kind dubbel ingeschreven is,
moet tevens gecontroleerd worden welk nummer toebehoort aan de persoon die
daadwerkelijk instaat voor de opvoeding van het kind.

9.

Dit vereist dus dat een en ander aan de hand van het Rijksregister wordt gecontroleerd.

10.

De Autoriteit stelt tevens vast dat de opname van het Rijksregisternummer in artikel 15, § 3,

eerste lid, 1°, van het decreet van 31 maart 2014 heeft echter tot gevolg dat dit nummer potentieel
ook voor de andere doeleinden vermeld in het decreet kan gebruikt worden zoals in het kader van de
erkenningsregeling van de dienstverrichters, hun subsidiëring, de klachtenbehandeling, de controle
van de dienstverrichters. Dit gaat verder dan het specifieke gebruik van het Rijksregisternummer dat
wordt beoogd. Bijgevolg moet het gebruik van het Rijksregisternummer in een aparte paragraaf
worden geregeld, zo niet moet de steller van het ontwerp het gebruik van het Rijksregisternummer
voor de andere doeleinden vooralsnog verantwoorden.
OM DEZE REDENEN
de Autoriteit
vestigt de aandacht op het volgende:
•

het detecteren van meerdere aanvragen aan de hand van het Rijksregisternummer door het
systeem vereist tevens een aantal controles in de backoffice (punten 8 en 9);

•

het gebruik van het Rijksregisternummer moet in een aparte paragraaf worden geregeld, zo
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niet moet de steller van het ontwerp het gebruik van het Rijksregisternummer voor de andere
doeleinden vooralsnog verantwoorden in functie van artikel 5.1.c) AVG (punt 10).

Voor het Kenniscentrum,
(get.) Alexandra Jaspar, Directeur

