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Advies nr. 72/2021 van 21 mei 2021 

 

 

 

 

Betreft: Adviesaanvraag met betrekking tot het ontwerp van gemeenschappelijk decreet 

en ordonnantie van het Waals Gewest, de Franse Gemeenschap, het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse 

Gemeenschapscommissie tot instelling van een gemeenschappelijke Kinderombudsman 

(CO-A-2021-072) 

 

 

De Gegevensbeschermingsautoriteit (hierna ‘de Autoriteit’); 

 

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

het bijzonder de 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 de adviesaanvraag van mijnheer Jean-Claude Marcourt, voorzitter van het Waals Parlement, 

ontvangen op 30 maart 2021;  

 

Gelet op de aanvullende informatie ontvangen op 21 april 2021; 

 

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

Gegevensbeschermingsautoriteit ; 
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Brengt op 21 mei 2021 het volgende advies uit: 

 

VOORWERP EN CONTEXT VAN DE ADVIESAANVRAAG 

 

1. De voorzitter van het Waals Parlement heeft het advies van de Autoriteit gevraagd met betrekking tot 

de artikels 3, lid 3, 5° en 4 van het ontwerp van gemeenschappelijk decreet en ordonnantie van het 

Waals Gewest, de Franse Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie tot instelling van een 

gemeenschappelijke Kinderombudsman (hierna ‘het ontwerp van decreet’). 

 

2. Volgens de memorie van toelichting hebben de voorgestelde wijzigingen tot doel de titel van ‘délégué 

général aux droits de l’enfant’ (hierna ‘DGDE’) te vervangen door die van ‘Kinderombudsman’ en de 

bevoegdheden van de huidige DGDE uit te breiden tot het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie, 

teneinde het transversale karakter van de beleidslijnen ten gunste van de rechten van het kind te 

versterken. 

 

3. Voor zover nodig zal hierna op eigen initiatief commentaar worden geleverd op andere artikelen van 

het ontwerp van decreet dan die waarover advies wordt gevraagd. 

 

ONDERZOEK VAN DE ADVIESAANVRAAG 

 

4. Het voorontwerp van decreet dat ter advies is voorgelegd, regelt strikt genomen niet de verwerking 

van persoonsgegevens die de Kinderombudsman in het kader van de uitoefening van zijn 

openbaredienstopdrachten moet verrichten, maar beschrijft zijn openbaredienstopdrachten en de 

onderzoeksbevoegdheden waarover hij beschikt. 

 

Openbaredienstopdrachten van de Kinderombudsman - voormalig Délégué Général aux 

Droits de l’Enfant  

 

5. In artikel 3 van het voorontwerp van decreet worden de aan de Kinderombudsman toevertrouwde 

openbaredienstopdrachten als volgt omschreven: 

"De opdracht van de Kinderombudsman bestaat erin de rechten en belangen van de kinderen te 

vrijwaren. 

De Parlementen stellen, elk voor zich of gezamenlijk en volgens de modaliteiten die ze bepalen, voor elk mandaat 

een niet-limitatieve lijst op van de prioritaire domeinen waarin de Kinderombudsman deze opdracht uitvoert. 

In de uitoefening van zijn opdracht zal de Kinderombudsman: 

1° de bevordering van de rechten en belangen van het kind verzekeren en voorlichtingsacties over deze rechten 

en belangen en de daadwerkelijke eerbiediging ervan organiseren; 

.

.

. 

 .

.

. 
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2° particulieren, natuurlijke of rechtspersonen en publiekrechtelijke personen informeren over de rechten en 

belangen van kinderen; 

3° de correcte toepassing controleren van wetten, decreten, ordonnanties en besluiten betreffende kinderen; 

4° aan de Regeringen, de Parlementen en aan elke voor kinderen bevoegde autoriteit elk voorstel voorleggen dat 

strekt tot aanpassing van de geldende regelgeving, met het oog op een meer volledige en doeltreffendere 

bescherming van de rechten van het kind, en ter zake elke aanbeveling doen die noodzakelijk is; 

5° van iedere belanghebbende natuurlijke of rechtspersoon informatie, klachten of verzoeken om bemiddeling 

met betrekking tot inbreuken op de rechten en belangen van kinderen ontvangen; 

6. op verzoek van de Parlementen, elk voor zich of gezamenlijk, en volgens de procedures die ze vaststellen, alle 

onderzoeken voeren naar de werking van de administratieve diensten van de entiteiten die onder deze opdracht 

vallen. 

De Regeringen kunnen, gezamenlijk of afzonderlijk, aanvullende opdrachten toevertrouwen aan de 

Kinderombudsman. ” 

 

6. Op de vraag welke soorten persoonsgegevens door de DGDE en de toekomstige Kinderombudsman 

bij de uitvoering van hun opdrachten worden verwerkt, antwoordde de afgevaardigde dat in het kader 

van de verwerking van de aan de afgevaardigde gerichte klachten en bemiddelingsverzoeken “de 

volgende gegevens worden verzameld (met instemming van de begunstigde) om een individueel 

dossier te openen: naam, voornaam en geboortedatum” en dat “indien de verzoeker daarom verzoekt, 

de DGDE verplicht is zijn of haar anonimiteit te garanderen”. Tevens werd gepreciseerd dat de DGDE 

"geen onderzoek voert zoals het Parket", en dat de "onderzoeken uitsluitend worden verricht op 

verzoek van de verzoeker in het kader van de behandeling van een individuele klacht. De meegedeelde 

informatie kan betrekking hebben op elke natuurlijke persoon en heeft slechts één doel: de situatie 

ophelderen om na te gaan of de rechten en belangen van het kind mogelijk zijn geschaad. ”  

 

7. De Autoriteit merkt op dat niet alle aan de Kinderombudsman toevertrouwde 

openbaredienstopdrachten de verwerking van persoonsgegevens vereisen, en dat voor de opdrachten 

die dat wel vereisen, het niet noodzakelijk gaat om de verwerking van persoonsgegevens betreffende 

specifieke minderjarigen. Niettemin is het van belang dat de openbaredienstopdrachten waarvoor de 

verwerking van persoonsgegevens vereist is, zo duidelijk en volledig mogelijk worden omschreven. In 

de eerste plaats mag een onafhankelijke administratieve autoriteit zoals de Kinderombudsman 

krachtens artikel 6.1.e van de AVG persoonsgegevens alleen rechtmatig verwerken voor zover dit strikt 

noodzakelijk is voor de uitvoering van de toevertrouwde openbaredienstopdrachten. Overeenkomstig 

het beginsel van toewijzing van administratieve bevoegdheden, vastgelegd in artikel 105 van de 

Grondwet en artikel 78 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, 

beschikken de administratieve autoriteiten over geen andere bevoegdheden dan die welke hun formeel 

zijn toegekend bij de Grondwet en de wetten en decreten die op grond daarvan zijn uitgevaardigd. 

Voor zover de omschrijving van deze openbaredienstopdracht of -opdrachten bijdraagt tot het 

legitieme karakter van de uitgevoerde gegevensverwerking en tevens kan bijdragen tot de duidelijke, 

welbepaalde en uitdrukkelijke omschrijving van de doeleinden van deze verwerking van 
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persoonsgegevens, is het derhalve van belang ervoor te zorgen dat in de norm voor de toewijzing van 

openbaredienstbevoegdheden/ 

-opdrachten alle nodige voorspelbaarheid wordt verzekerd. 

 

8. Gevraagd naar de betekenis van de opdracht "controle van de correcte toepassing van de wetten, 

decreten, ordonnanties en besluiten betreffende kinderen" (art. 3, lid 3, 3° van het voorontwerp van 

decreet), preciseerde de afgevaardigde dat het gaat om de analyse van alle wetten, decreten en 

ordonnanties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op kinderen en hun rechten, in het 

licht van het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind, en - bij de uitvoering van deze 

opdracht - om de interpellatie van alle machtsniveaus om aanbevelingen te formuleren en manieren 

voor te stellen ter verbetering van de wettelijke bepalingen, teneinde de bescherming van de rechten 

van het kind te verbeteren. Bijgevolg moet de in artikel 3, lid 3, 3° bedoelde openbaredienstopdracht 

in die zin worden verduidelijkt, aangezien de huidige ruime formulering ervan tot verwarring leidt met 

de opdracht van het Openbaar Ministerie.  

 

9. In dezelfde geest moet het toepassingsdomein worden verduidelijkt van de aanhangigmaking als 

gevolg van een klacht, een verzoek om informatie of om bemiddeling van de Kinderombudsman, thans 

omschreven in artikel 3, lid 3, 5° van het ontwerp van decreet, met verduidelijking of definitie van het 

begrip "schending van de rechten en belangen van kinderen” , zodat duidelijk is dat het gaat om de 

rechten en belangen van kinderen zoals vastgelegd in het internationaal verdrag inzake de rechten 

van het kind of in andere wetgeving die in het ontwerp van decreet moet worden aangewezen. Het 

zou ook nuttig zijn het specifieke doel ("het ophelderen van de situatie om te bepalen of de rechten 

en belangen van het kind zijn geschaad", volgens de aanvullende informatie) te specificeren van de 

gegevensverwerking die de Kinderombudsman in dit verband moet verrichten. 

 

10. Met betrekking tot deze openbaredienstopdracht van de Kinderombudsman bedoeld in artikel 3, lid 3, 

5° van het ontwerp van decreet, blijkt uit de aanvullende informatie dat een klacht of bemiddeling kan 

worden behandeld met behoud van de anonimiteit van de verzoeker(s). Daarom moet in het ontwerp 

van decreet een bepaling in die zin worden opgenomen, op grond waarvan elke verzoeker de 

Kinderombudsman kan verzoeken zijn verzoek anoniem te behandelen. Een dergelijke verwerking 

houdt in dat de Kinderombudsman zich ervan onthoudt aan derden en aan de betrokken partijen 

gegevens mee te delen die redelijkerwijs de mogelijkheid bieden om de verzoeker direct of indirect te 

identificeren.  

 

11. Ten slotte moet het ontwerp van decreet, ook al krijgt de regering in artikel 3, lid 4 van het ontwerp 

van decreet de bevoegdheid om bijkomende opdrachten toe te wijzen aan de Kinderombudsman, zo 

exhaustief mogelijk zijn en moet het in artikel 3 alle opdrachten omschrijven die op heden aan de 

DGDE zijn toegewezen (en die in de toekomst door de Kinderombudsman zullen worden verzekerd). 
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In dit verband, en zonder volledigheid na te streven (het is aan de opsteller van het voorontwerp om 

daarvoor te zorgen), merkt de Autoriteit op dat de opdracht van de DGDE is weggelaten om toezicht 

te houden op de openbare jeugdbeschermingsinstellingen (belast met de opvang, in een open of 

gesloten systeem, van jongeren die vervolgd zijn voor een strafbaar feit en aan wie een maatregel tot 

onttrekking aan de leefomgeving is opgelegd) en de gemeenschapscentra waar vrijheidsbenemende 

maatregelen of straffen worden uitgevoerd ten aanzien van jongeren waarvoor een beslissing tot 

onttrekking aan de leefomgeving is genomen. 

 

Onderzoeksbevoegdheden toegewezen aan de Kinderombudsman 

 

12. In artikel 4 van het voorontwerp van decreet worden de onderzoeksbevoegdheden van de 

Kinderombudsman als volgt omschreven: 

"De Kinderombudsman richt zich tot de federale instanties, de gewestelijke en 

gemeenschapsinstanties, alsook tot de instanties van de provincies en de gemeenten of elke instelling 

die van deze instanties afhangt, met de interpellaties en verzoeken tot onderzoek die nodig zijn voor 

de vervulling van zijn opdracht. 

Binnen de bij de Grondwet, wetten, decreten, ordonnanties en besluiten gestelde grenzen en binnen de grenzen 

van zijn opdracht heeft de Kinderombudsman tijdens de normale werkuren vrije toegang tot alle gebouwen van 

de overheidsdiensten van de betrokken entiteiten of tot de gebouwen van particuliere instellingen die door een 

van de betrokken entiteiten of door beide worden gesubsidieerd. 

De verantwoordelijken en de personeelsleden van de in lid 2 beoogde diensten en instellingen zijn ertoe gehouden 

de documenten en inlichtingen die voor de uitoefening van de opdracht van de Kinderombudsman noodzakelijk 

zijn, aan de Kinderombudsman te verstrekken, met uitzondering van die welke onder het medische geheim vallen 

of waarvan zij als vertrouwenspersoon kennis hebben genomen. 

De Kinderombudsman kan een termijn bepalen voor een naar behoren gemotiveerd antwoord aan de in lid 3 

bedoelde personen. 

Bij ontstentenis van een antwoord op het verzoek van de Kinderombudsman binnen de gestelde termijn, of indien 

het verzoek met redenen omkleed wordt afgewezen, kan de Kinderombudsman in beroep gaan bij de Regering 

waarvan de dienst of de aan de instelling toegekende subsidie afhankelijk is. De Regering is verplicht een besluit 

te nemen binnen de maand of, in geval van speciaal gemotiveerde dringendheid, tijdens haar volgende zitting. 

Tijdens het verloop van deze procedure zijn de partijen verplicht de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen.” 

 

13. Op de vraag of de onderzoeksbevoegdheden van de Kinderombudsman toereikend zijn voor de 

openbaredienstopdrachten die hem zijn toevertrouwd, preciseerde de afgevaardigde dat "de 

Kinderombudsman niet, zoals het parket, mensen kan dagvaarden voor een hoorzitting. In het kader 

van een onderzoek en met de toestemming van de verzoeker, kan de Kinderombudsman een dienst 

ondervragen en vragen om zijn leden en directie te ontmoeten. De Kinderombudsman heeft geen 

dwangmiddelen tot zijn beschikking. In geval van niet-medewerking door de dienst in kwestie, kan de 

Kinderombudsman de leidende ambtenaars of de Voogdijministers ondervragen”. De Autoriteit neemt 

hier nota van en wijst erop dat het, naast het ondervragen van de leidende ambtenaren en de 
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Voogdijminister, passend kan zijn te voorzien dat de Kinderombudsman gemachtigd is zich te wenden 

tot de autoriteit met disciplinaire bevoegdheden wanneer hij kennis krijgt van feiten die de rechten en 

belangen van kinderen schenden en die een disciplinaire sanctie kunnen rechtvaardigen, en dat hij in 

kennis moet worden gesteld van de met redenen omklede beslissing van de disciplinaire autoriteit na 

haar interpellatie. 

 

14. Wat voorts artikel 4, lid 3 van het ontwerp van decreet betreft, waarin onder het medisch of 

beroepsgeheim vallende informatie wordt uitgesloten van de informatie die door het personeel van de 

onder toezicht staande instellingen aan de Kinderombudsman mag worden meegedeeld, merkt de 

Autoriteit op dat het, gelet op de belangen van de kinderen die op het spel staan, raadzaam is te 

specificeren dat een dergelijke beperking zal worden opgeheven op uitdrukkelijk verzoek van het kind 

of zijn of haar wettelijke vertegenwoordigers, en dat onder het medisch of beroepsgeheim vallende 

informatie mag worden meegedeeld zonder een dergelijke toestemming wanneer het gaat om 

ontbering, mishandeling of fysiek, seksueel of geestelijk geweld tegen een kind1. 

 

15. Hoewel dit aspect meer onder het recht op privacy dan onder het recht op bescherming van 

persoonsgegevens valt, merkt de Autoriteit op dat het aan de auteur van het ontwerp van decreet is 

om de verenigbaarheid te waarborgen van de bevoegdheid om de gebouwen van gesubsidieerde privé-

instellingen te bezoeken met de artikelen 15 en 22 van de Grondwet, 7 van het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie en 8 van het EHRM, en om in het ontwerp van decreet waarborgen 

op te nemen tegen het risico van misbruik, zoals de verplichting om de autoriteiten vooraf in kennis te 

stellen van een dergelijk bezoek, behalve in gevallen van gerechtvaardigde spoed (risico van het 

achterhouden van bewijsmateriaal) en onder voorbehoud van toestemming van de rechter, of de 

verplichting om toestemming van de rechter te verkrijgen in geval van verzet van de verantwoordelijke 

van de privé-instelling en de mogelijkheid van gerechtelijke controle a posteriori). Wat bezoeken aan 

instellingen betreft waar minderjarigen zijn gehuisvest die van hun vrijheid zijn beroofd, is het 

bovendien des te wenselijker te voorzien in een specifiek toezicht op deze bezoeken, aangezien het 

gaat om bewoonde ruimten (verplichting om een specifiek tijdschema voor bezoeken aan bewoonde 

ruimten in acht te nemen, instemming van de jongere wiens ruimten worden bezocht, rechterlijke 

machtiging, ...2). 

 

16. Volgens de aanvullende informatie die van de afgevaardigde is verkregen, zijn de huidige DGDE en 

zijn medewerkers gebonden aan het beroepsgeheim overeenkomstig artikel 458 van het strafwetboek. 

Met het oog op de rechtszekerheid is het raadzaam om in het ontwerp van decreet uitdrukkelijk te 

bepalen dat de Kinderombudsman en de leden van zijn personeel die belast zijn met functies waarvoor 

 
1 Naar het voorbeeld van wat voorzien is in de Franse wet nr. 2011°33 van 29 maart 2011 betreffende de ‘Défenseur des droits’. 

2 Cf. in dit verband artikel 20 van het decreet van 15 juli 1997 houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat en 
instelling van het ambt van Kinderrechtencommissaris en houdende oprichting van een Commissie van toezicht met betrekking 
tot voorzieningen voor vrijheidsbenemende opvang van kinderen en jongeren. 
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zij vertrouwelijke informatie moeten ontvangen, gebonden zijn door het beroepsgeheim in de zin van 

artikel 458 van het Strafwetboek. 

 

17. Voorts is het raadzaam in het ontwerp van decreet een bepaling op te nemen die de Kinderombudsman 

en zijn medewerkers belast met de behandeling van klachten, bemiddeling en onderzoeken, ertoe 

verplicht de vertrouwelijkheid te waarborgen van de persoonsgegevens waarvan zij bij de uitoefening 

van hun functies kennis nemen, zodat deze gegevens uitsluitend worden verwerkt ten behoeve van de 

uitvoering van de aan de Kinderombudsman toevertrouwde opdrachten. Voor het overige herinnert de 

Autoriteit eraan dat artikel 32 van de AVG elke voor de verwerking verantwoordelijke verplicht de 

nodige technische en organisatorische maatregelen te nemen om de persoonsgegevens te 

beschermen. Deze maatregelen moeten een passend beveiligingsniveau waarborgen, rekening 

houdend met, enerzijds, de stand van de kennis op dit gebied en de aan de toepassing van deze 

maatregelen verbonden kosten en, anderzijds, de aard van de te beschermen gegevens en de 

potentiële risico's, die in dit geval des te belangrijker zijn voor gegevens betreffende minderjarigen. 

De Kinderombudsman dient hiermee rekening te houden bij het vaststellen van de organisatorische en 

technische maatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens die hij bij de uitoefening van zijn 

taken moet uitvoeren.  

 

Rapportering 

 

18. Artikel 7 van het ontwerp van decreet bepaalt dat de Kinderombudsman een jaarverslag over zijn 

werkzaamheden moet opstellen, dat aan de Regeringen en de Parlementen wordt toegezonden en op 

zijn website ter beschikking van het publiek wordt gesteld, waarbij wordt gepreciseerd dat "de identiteit 

van een eiser en van personeelsleden van de administratieve autoriteiten niet mag worden vermeld". 

 

19. Artikel 89, § 1 van de AVG bepaalt dat elke verwerking van persoonsgegevens voor statistische 

doeleinden moet worden omkaderd met passende garanties dat er technische en organisatorische 

maatregelen zijn genomen om te waarborgen dat het beginsel van minimalisering wordt nageleefd en 

dat, wanneer de statistische doeleinden kunnen worden verwezenlijkt door middel van verdere 

verwerking waarbij de betrokkenen niet of niet langer kunnen worden geïdentificeerd, deze laatste 

manier van werken moet worden toegepast. 

 

20. In dit verband herinnert de Autoriteit eraan dat de identificatie van een persoon niet alleen betrekking 

heeft op de mogelijkheid om zijn naam en/of adres te achterhalen, maar ook op de mogelijkheid om 

hem te identificeren via een proces van individualisering, correlatie of gevolgtrekking. De Autoriteit 

merkt tevens op dat er een verschil is tussen gepseudonimiseerde gegevens, die in artikel 4(5) van de 

AVG worden gedefinieerd als gegevens “die zonder aanvullende gegevens niet meer aan een specifieke 

betrokkene kunnen worden gekoppeld", en geanonimiseerde gegevens die met geen enkel redelijk 
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middel meer aan een specifieke persoon kunnen worden gekoppeld, en dat alleen laatstgenoemde 

gegevens niet langer persoonsgegevens zijn en derhalve zijn uitgesloten van het toepassingsgebied 

van de AVG, overeenkomstig considerans 26 van de AVG”3. Wat de anonimisering betreft, verwijst de 

Autoriteit naar advies 05/2014 van de Werkgroep ‘artikel 29’ betreffende de gegevensbescherming, de 

voorloper van het Europees Comité voor gegevensbescherming, over de anonimiseringstechnieken4. 

Indien na analyse blijkt dat de verslagen van de Kinderombudsman gepseudonimiseerde gegevens 

bevatten, gaat het om een verwerking van persoonsgegevens in de zin van de AVG waarvoor alle 

vereiste waarborgen moeten gelden en die in overeenstemming moet zijn met de ter zake geldende 

beginselen5; wat de pseudonimiseringstechnieken betreft, wordt verwezen naar het verslag van het 

EU-Agentschap voor Cyberveiligheid over technieken en best practices voor pseudonimisering6. 

 

21. Bijgevolg dient lid 3 van artikel 7 van het ontwerp van decreet te worden vervangen door de volgende 

formulering: de Kinderombudsman ziet erop toe dat elk element dat redelijkerwijs de identificatie van 

een eiser, een personeelslid van de onder toezicht staande instellingen of kinderen of jongeren die bij 

de uitoefening van zijn opdrachten betrokken zijn, mogelijk zou kunnen maken, niet in zijn jaarlijks 

verslag wordt vermeld. Deze formulering biedt niet alleen een adequatere aanpak van de taak van de 

Kinderombudsman met betrekking tot pseudonimisering of anonimisering, maar heeft ook het voordeel 

dat zij ook betrekking heeft op kinderen en jongeren ten aanzien van wie de Kinderombudsman zijn 

opdrachten zal hebben uitgevoerd. 

 

Verantwoordelijke voor de verwerking 

 

22. De wettelijke bepaling van de voor de verwerking verantwoordelijke(n) van een verwerking van 

persoonsgegevens draagt bij tot de voorzienbaarheid van de wet en de doeltreffendheid van de rechten 

van de betrokkenen die in de AVG zijn verankerd. Het is noodzakelijk de entiteit aan te wijzen die het 

doel van de verwerking feitelijk nastreeft en de beheersing van de essentiële elementen ervan 

verzekert. Hoewel de Lidstaten de toepassing van de regels van de AVG op bepaalde gebieden kunnen 

specificeren om de samenhang en de duidelijkheid van het regelgevingskader voor de 

gegevensverwerking op die gebieden te waarborgen, mogen zij in dit opzicht niet afwijken van de AVG 

of van de definities ervan. Zoals het Europees Comité voor gegevensbescherming heeft opgemerkt7, 

 
3 Raadpleeg voor meer informatie het hiervoor vermelde advies 05/2014 van de Werkgroep ‘artikel 29’, punt 2.2.3, pag. 11   

4 Advies 05/2014 van de Werkgroep ‘Artikel 29’, voorloper van het Europees Comité voor gegevensbescherming, over de 
anonimiseringstechnieken, goedgekeurd op 10 april 2014, WP216, 0829/14/NL, beschikbaar op het volgende adres 
https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp216_nl.pdf 

5 Dit is het geval voor het evenredigheidsbeginsel dat verwijst naar het meer specifieke beginsel van ‘minimalisering’ van de 
gegevens, wat inhoudt dat persoonsgegevens passend, ter zake dienend en beperkt moeten zijn tot hetgeen noodzakelijk is 
voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, overeenkomstig artikel 5, § 1, c) van de AVG. 

6 ENISA: https://www.enisa.europa.eu/publications/data-pseudonymisation-advanced-techniques-and-use-cases en 

https://www.enisa.europa.eu/news/enisa-news/enisa-proposes-best-practices-and-techniques-for-pseudonymisation;  

7 Guidelines 07/2020 on the concepts of controller and processor in the GDPR, version 1.0, adopted on 02 September 2020, p 
10 et s, 

https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp216_nl.pdf
https://www.enisa.europa.eu/publications/data-pseudonymisation-advanced-techniques-and-use-cases
https://www.enisa.europa.eu/news/enisa-news/enisa-proposes-best-practices-and-techniques-for-pseudonymisation
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impliceert de definitie van het begrip ‘verantwoordelijke voor de verwerking’ in artikel 4.7 van de AVG 

dat de wetgever de entiteit die de bevoegdheid heeft om de verwerking van persoonsgegevens in 

kwestie te beheersen, als verantwoordelijke voor de verwerking moet aanwijzen. 

 

23. Gelet op de bovengenoemde criteria en op het feit dat de Kinderombudsman zijn opdrachten in 

volledige onafhankelijkheid zal verrichten, kan hij worden aangemerkt als verantwoordelijke voor de 

verwerking van persoonsgegevens die hij in het kader van de vervulling van zijn 

openbaredienstopdrachten moet verrichten. Dit moet in het ontwerp van decreet worden verduidelijkt.  

 

OM DIE REDENEN, 

meent de Autoriteit 

dat de volgende aanpassingen aan het ontwerp van decreet zich opdringen:  

a. Uitputtende en nauwkeurige beschrijving van de openbaredienstopdrachten die aan de 

Kinderombudsman zijn toevertrouwd (cons. 11); 

b. Verbetering van de formulering van de aan de Kinderombudsman toevertrouwde 

openbaredienstopdracht in artikel 3, lid 3, 3°, zodat deze de bedoeling van de auteur van het 

ontwerp van decreet beter weergeeft en niet de indruk wekt dat de Kinderombudsman 

gemachtigd is persoonsgegevens te verwerken voor dezelfde opdrachten als het Openbaar 

Ministerie (cons. 8); 

c. Definitie of verduidelijking, in artikel 3, lid 3, 5°, van het begrip inbreuk op de rechten en 

belangen van kinderen, alsook van het concrete doel waarvoor de Kinderombudsman 

persoonsgegevens zal verwerken in het kader van deze opdracht (cons. 9); 

d. Toevoeging van een bepaling die voorziet in de mogelijkheid voor een verzoeker om te 

verzoeken dat zijn klacht anoniem wordt behandeld (cons. 10); 

e. Indien nodig, machtiging van de Kinderombudsman om zich tot de bevoegde disciplinaire 

autoriteit te wenden wanneer hij kennis krijgt van feiten die inbreuk plegen op de rechten en 

belangen van kinderen en die een disciplinaire sanctie kunnen rechtvaardigen, en om in kennis 

te worden gesteld van de met redenen omklede beslissing van de disciplinaire autoriteit naar 

aanleiding van haar interpellatie (cons. 13); 

f. In artikel 4, lid 3, opheffing van het verbod om onder het medisch of beroepsgeheim vallende 

informatie mee te delen in geval van een uitdrukkelijk verzoek van het kind of zijn wettelijke 

vertegenwoordigers of zonder hun instemming, wanneer deze informatie betrekking heeft op 

ontbering, mishandeling of fysiek, seksueel of psychologisch geweld tegen een kind (cons. 

14); 
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g. Invoering van procedurele waarborgen om ervoor te zorgen dat bezoeken aan de gebouwen 

van gesubsidieerde privé-instellingen en bewoonde ruimten verenigbaar zijn met de artikelen 

15 en 22 van de Grondwet (cons. 15); 

h. Onderwerping van de Kinderombudsman aan het beroepsgeheim en toevoeging van een 

bepaling die een geheimhoudingsplicht oplegt aan de betrokken personeelsleden van de 

Kinderombudsman (cons. 16 en 17); 

i. Correctie van artikel 7, lid 3 met betrekking tot het jaarlijkse verslag dat de Kinderombudsman 

moet opstellen over zijn werkzaamheden in overeenstemming met cons. 21 om een correcte 

mate van pseudonimisering of anonimisering te waarborgen, waarbij dit ook geldt voor de 

betrokken minderjarigen; 

j. Kwalificatie van de Kinderombudsman als verantwoordelijke voor de verwerking voor de 

verwerking van persoonsgegevens die hij moet uitvoeren in het kader van de uitoefening van 

zijn openbaredienstopdrachten (cons. 20). 

  

 

 

(get.) Alexandra Jaspar 

Directrice van het Kenniscentrum 


