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Advies nr. 81/2020 van 11 september 2020  

 

 

 

 

Betreft: Adviesaanvraag betreffende een ontwerp van Besluit van de Waalse Regering tot 

wijziging van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid met betrekking tot de 

registratie van gezinshulpen, sociale huishoudhulpen en thuisoppassers van  diensten 

voor gezins- en bejaardenzorg erkend door het Agentschap en de aanpassing van het 

reglementair gedeelte van het wetboek aan de richtlijn 2005/36/EG (CO-A-2020-079). 

 

De Gegevensbeschermingsautoriteit (hierna "de Autoriteit"); 

 

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

inzonderheid op artikel 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 (algemene verordening gegevensbescherming) (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 de Viceminister-president van de Waalse Regering en Minister 

van Werkgelegenheid, Opleiding, Volksgezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Rechten van de 

Vrouw, mevrouw Christie Morréale, ontvangen op 17 juli 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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1. De Viceminister-president van de Waalse Regering en Minister van Werkgelegenheid, Opleiding, 

Volksgezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Rechten van de Vrouw, mevrouw Christie Morréale 

vroeg op 17 juli 2020 het advies van de Autoriteit betreffende een ontwerpbesluit van de Waalse 

Regering tot wijziging van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid met betrekking tot de 

registratie van gezinshulpen, sociale huishoudhulpen en thuisoppassers van diensten voor gezins- en 

bejaardenzorg die erkend zijn door het Agentschap en de aanpassing van het reglementair  gedeelte 

van het wetboek aan de richtlijn 2005/36/EG (hierna "het Ontwerp").  

 

2. Iedere persoon die wenst te werken bij een dienst voor gezins- en bejaardenzorg (hierna "SAFA"), 

moet een  inschrijvingsattest verkrijgen. Krachtens artikel 330 van het reglementair gedeelte van 

het Waals Wetboek Sociale Actie en Gezondheid (hierna "het Wetboek"), wordt dit inschrijvingsattest 

uitgereikt wanneer een persoon met succes een opleiding gezinszorg heeft gevolgd bij een erkend 

opleidingcentrum of een van de andere opleidingen die in deze bepaling worden opgesomd. Momenteel 

is het de Minister van Opleiding die bevoegd is om deze inschrijvingsattesten uit te reiken, terwijl het 

beheer van de SAFA onder de verantwoordelijkheid van de minister van Volksgezondheid valt. Hieruit 

volgt dat de  Algemene Operationele Directie Economie, Werk en Onderzoek van de Waalse 

Overheidsdienst (hierna  de "WOD EWO") het  het Waals Agentschap voor Gezondheid, Sociale 

Bescherming, Gehandicapten en het Gezin (hierna het «’AVIQ ») moeten samenwerken en elkaar op 

de hoogte moeten brengen van de uitgifte van inschrijvingsnummers. Met het oog op administratieve 

vereenvoudiging wil het Ontwerp het beheer van het inschrijvingssysteem overbrengen naar het AVIQ. 

 

3. Iedere persoon die met succes een door een erkend opleidingscentrum gegeven opleiding in gezinszorg 

afrondt, krijgt een bekwaamheidsattest (dat recht geeft op de afgifte van bovengenoemd 

inschrijvingsattest). Momenteel worden deze bekwaamheidsattesten uitgereikt door de WOD EWO, op 

basis van documenten van het opleidingscentrum die bevestigen dat de persoon met succes een 

opleidingscyclus heeft gevolgd. Deze laatste bevat een theoretisch luik en een stage bij een SAFA. De 

administratie voert geen verdere controles uit. Met het oog op administratieve vereenvoudiging is het 

ontwerp ook bedoeld om de bevoegdheid voor de afgifte van deze bekwaamheidsattesten over te 

dragen aan de opleidingscentra. Zoals uiteengezet in de nota aan de Waalse regering, zullen de centra 

nagaan of de opleidingscyclus met succes is afgerond en zullen ze vervolgens de 

bekwaamheidsattesten rechtstreeks naar de gezinshulpen sturen. De lijst van personen aan wie een 

bekwaamheidsattest is afgegeven, moet na elke proclamatie aan het AVIQ worden toegezonden. Het 

ontwerp bepaalt immers het volgende (vrije vertaling) 

« Het door het Waalse Gewest erkende opleidingscentrum voor gezinszorg houdt een register 

bij van de namen van de personen die het bekwaamheidsattest hebben behaald en stuurt dit 

na elke proclamatie naar het Agentschap » (het nieuwe artikel 330/2 van het Wetboek, 

ingevoerd door artikel 3 van het Ontwerp). 
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4. In het kader van het Ontwerp zal het AVIQ ook verantwoordelijk zijn voor de inschrijving van 

thuisoppassers en sociale huishoudhulpen die  een arbeidsovereenkomst hebben met een door het 

AVIQ goedgekeurde SAFA. Deze SAFA's hebben de verplichting om kopieën van de 

arbeidsovereenkomsten van alle sociale huishoudhulpen en thuisoppassers aan het AVIQ door te geven 

zodra deze door hen zijn ondertekend. Het Ontwerp bepaalt in dit verband (vrije vertaling): 

 

« Het Agentschap geeft een inschrijvingsattest af aan sociale huishoudhulpen en 

thuisoppassers die een door het Agentschap goedgekeurde arbeidsovereenkomst hebben 

met een Dienst voor Gezins- en Bejaardenzorg. 

De door het Agentschap goedgekeurde diensten voor gezins- en bejaardenzorg zijn 

verplicht om aan het Agentschap kopieën te sturen van de in paragraaf 1 bedoelde 

arbeidsovereenkomsten betreffende alle sociale huishoudhulpen en, onverminderd artikel 

331, alle thuisoppassers, zodra zij deze hebben ondertekend (nieuw artikel 330/4 van het 

Wetboek ingevoerd met artikel 3 van het Ontwerp). 

 

5. Het Ontwerp omvat de invoering van de verwerking van persoonsgegevens, inzonderheid (vrije 

vertaling):  

- Het bijhouden en bijwerken (door de erkende opleidingscentra) van een register 

waarin de namen van de personen die het bekwaamheidsattest hebben behaald, 

worden geregistreerd. 

- De verzending van dit register (door de erkende opleidingscentra) naar het AVIQ na 

elke proclamatie. 

- De toezending aan het AVIQ door de SAFA van kopieën van de arbeidsovereenkomsten 

van alle sociale huishoudhulpen en alle door de SAFA ingehuurde thuisoppassers. 

 

6. Het doeleinde van deze gegevensverwerkingen blijken voldoende uitdrukkelijk 

omschreven in het Ontwerp. Dit om het AVIQ in staat te stellen over de nodige informatie te 

beschikken voor de afgifte van inschrijvingsattesten die een onmisbare voorwaarde zijn om binnen een 

SAFA te kunnen werken. Een dergelijk doeleinde is welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en 

gerechtvaardigd overeenkomstig het vereiste van artikel 5.1.b) van de AVG. 

 

7. De Autoriteit stelt vast dat de gegevensverwerkingen die het Ontwerp invoert geen bijzondere 

opmerkingen oproepen met betrekking tot de gegevensbescherming,afgezien van het feit dat er 

geen maximale bewaartermijn is vastgesteld voor de gegevens die in het kader van het 

Ontwerp worden verwerkt. Het Ontwerp voorziet namelijk niet in een maximale bewaartermijn 

(door zowel het AVIQ als de erkende opleidingscentra) voor de namen van de personen die het 

bekwaamheidsattest hebben verkregen (en die zijn opgenomen in het register dat door de erkende 

opleidingscentra wordt bijgehouden en aan het AVIQ wordt doorgegeven). Ook wordt niet bepaald 
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hoe lang het AVIQ de kopieën van de arbeidsovereenkomsten met de SAFA's bewaart. Deze 

tekortkoming moet verholpen worden, aangezien krachtens artikel 5.1.e), van de AVG, 

persoonsgegevens moeten worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen niet 

langer te identificeren dan voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt 

noodzakelijk is ».  

 

OM DIE REDENEN, 

 

is de Autoriteit is van mening dat het Ontwerp moet worden aangepast om te voorzien in 

bewaartermijnen voor de persoonsgegevens die in het kader van de toepassing van dit 

Ontwerp moeten worden verwerkt. Voor het overige roept het Ontwerp met betrekking 

tot de fundamentele beginselen van de bescherming van persoonsgegevens geen 

bijzondere opmerkingen op.   

 

 

 

 

(get.) Alexandra Jaspar 

Directeur van het Kenniscentrum 


