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Advies nr. 80/2020 van 11 september 2020 

 

 

 

 

Betreft: advies m.b.t. een ontwerpdecreet van de Duitstalige gemeenschap over de 

mediadiensten en de filmvoorstellingen (CO-A-2020-090) 

 

 

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 van Cultuur en Sport, 

Werkgelegenheid en Media, ontvangen op 31/07/2020;  

 

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

Gegevensbeschermingsautoriteit ; 

 

Brengt op 11 september 2020 het volgend advies uit: 
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Advies 80/2020 - 2/2 

 

 

Het ontwerpdecreet van de Duitstalige gemeenschap over de mediadiensten en de filmvoorstellingen, 

hierna het ontwerp, strekt ertoe om 3 Europese richtlijnen1 om te zetten in nationaal recht. De uiterste 

termijn voor omzetting van een van deze richtlijnen, namelijk de Richtlijn (EU) 2018/1808, is  

19 september 2020. Daarom werd verzocht om in de loop van de maand augustus een advies te 

verlenen.  

 

De adviesaanvraag vermeldt uitdrukkelijk de artikelen m.b.t. dewelke het advies van de Autoriteit 

wordt ingewonnen. Het betreft de artikelen 8, 9, 10, 15, 17, 32, 33, 36, 41, 46, 54, 57, 58, 73, 97, 

101, 110, 112, 127 evenals de artikelen vervat in Titel 6 - hoofdstukken 1 en 2. 

 

De Autoriteit is van oordeel dat er ten aanzien van hoger vermelde artikelen geen opmerkingen hoeven 

gemaakt te worden met betrekking tot de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.  

 

De Autoriteit neemt er akte van dat de steller van het ontwerp in de adviesaanvraag vermeldt dat 

artikel 112 van het ontwerp zal vervolledigd worden met een lid toegevoegd waarin wordt bepaald 

voor welke verwerkingen de Mediaraad verwerkingsverantwoordelijke is. 

 

 

 

 

(get.) Alexandra Jaspar 

Directeur van het Kenniscentrum 

                                                
1 Richtlijn (EU) 2018/1808, 14 november 2018 tot wijziging van Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van bepaalde 
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn 
audiovisuele mediadiensten) in het licht van een veranderende marktsituatie; Richtlijn (EU) 2018/1972, 11 december 2018 tot 
vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie (herschikking); Richtlijn 2002/21/EG, 7 maart 2002 
inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en –diensten (Kaderrichtlijn). 


