Vlaamse Toezichtcommissie voor het
elektronische bestuurlijke
gegevensverkeer

Advies VTC nr. 05/2012 van
5 september 2012

Betreft: Advies op eigen initiatief inzake het voorontwerp van decreet betreffende de
organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

De Vlaamse Toezichtcommissie (hierna: “de VTC”);

Gelet op het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer
(hierna: “het e-govdecreet”), inzonderheid artikel 9 en 11;

Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte
van de verwerking van persoonsgegevens (hierna: “WVP”);

Gelet op het advies nr. 21/2012 van 4 juli 2012 van de Commissie voor de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer (hierna: “de CBPL”) m.b.t. het voorontwerp van decreet betreffende de
organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden;

Gelet op de bevoegdheid van de VTC om advies uit te brengen op eigen initiatief, vermeld in artikel
11, §1 van het e-govdecreet 1;

1
“De toezichtcommissie verleent, op verzoek of op eigen initiatief, advies aan het Vlaams Parlement, de Vlaamse Regering, de
instanties en belanghebbenden over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in het kader van dit decreet en de
uitvoeringsbepalingen ervan.”

1
VTC/A/W/2012/5/CV

Gelet op de bespreking van het dossier op de vergadering van de VTC van 5 september 2012;

Brengt op 5 september 2012 op eigen initiatief het volgend advies uit:

I. ONDERZOEK VAN HET VOORONTWERP VAN DECREET

1.

Het voorliggende voorontwerp van decreet wil een regelgevend kader bieden voor de

organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden waarbij verschillende beleidsdomeinen
samenwerken waar dit tot nu toe gebeurde zonder reglementaire basis.

2.

Hoofdstuk 4 handelt over de gegevensverwerking en informatie-uitwisseling met het oog op

de organisatie en de opvolging van de hulp- en dienstverlening en om die hulp- en dienstverlening op
maat van elke gedetineerde te verstrekken.

3.

De CBPL bracht op 4 juli 2012 een gunstig advies uit over de bepalingen van hoofdstuk 42.

4.

De VTC onderzocht de tekst van het voorontwerp van decreet en besluit dat alle elementen

zijn opgenomen in het voormelde advies van de CBPL. De VTC sluit zich dan ook aan bij dit advies.

5.

De VTC beoordeelt het zeer positief dat de decreetgever oog heeft voor de bescherming van

de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van persoonsgegevens.

6.

De VTC werd bij het e-govdecreet opgericht als een “centraal controle-en adviesorgaan voor

de naleving van de privacywet bij de uitwisseling van persoonsgegevens in het kader van voorliggend
ontwerp van decreet en zijn uitvoeringsbesluiten”3.

7.

Naast haar bevoegheid tot het verlenen van machtigingen4 heeft de VTC ook een

adviesbevoegdheid. Zo verleent zij, op verzoek of op eigen initiatief, advies aan het Vlaams Parlement,
de Vlaamse Regering, de instanties en belanghebbenden over de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer in het kader van het e-govdecreet en de uitvoeringsbepalingen ervan5.

8.

De VTC vraagt dan ook dat de aanvrager de toekomstige ontwerpen van regelgeving

betreffende e-government haar ter advies voorlegt.
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Advies nr. 21/2012: http://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/Advies_21_2012.pdf
Vlaams Parlement, Stukken 2007-2008, stul nr. 1712/1, blz. 43.
Artikel 8, e-govdecreet.
Artikel 11, §1, e-govdecreet.
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II. BESLUIT

9.

De VTC geeft een gunstig advies voor het voorontwerp van decreet en verwijst naar de

opmerkingen van de CBPL in het advies nr. 21/2012 van 4 juli 2012, waarbij zij zich aansluit.

Willem Debeuckelaere
Voorzitter

3
VTC/A/W/2012/5/CV

