Vlaamse Toezichtcommissie voor het
elektronische bestuurlijke
gegevensverkeer

Beraadslaging VTC nr. 24/2013
van 31 juli 2013

Betreft: Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens in het kader van
de integrale jeugdhulp tussen het agentschap Jongerenwelzijn (JWZ) als verantwoordelijke
voor de ondersteuningscentra jeugdzorg en het agentschap Kind en Gezin (Kind en Gezin)
als verantwoordelijke voor de vertrouwenscentra kindermishandeling.

I.

ELEMENTEN VAN DE AANVRAAG

A. WETTELIJKE, DECRETALE EN REGLEMENTAIRE GRONDSLAGEN

1.

De Vlaamse Toezichtcommissie (hierna: "de VTC");

2.

Gelet op het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (hierna:

“het e-govdecreet”), inzonderheid de artikelen 8 en 11;

3.

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de veiligheidsconsulenten;

4.

Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de

verwerking van persoonsgegevens (hierna "WVP");

1
VTC/M/2013/24/CV

5.

Gelet op het Koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot

bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna “KB van
13 februari 2001”);

B. VERLOOP VAN HET ONDERZOEK

6.

Gelet op de aanvraag, ontvangen op 27 juni 2013 ;

7.

Gelet op de evaluatie van de beveiliging van het agentschap Jongerenwelzijn, ontvangen op 23 april 2013;

8.

Gelet op de evaluatie van de beveiliging van het agentschap Kind en Gezin, ontvangen op 10 juli 2013;

9.

Gelet op de bespreking van het dossier op de vergadering van de VTC van 31 juli 2013;

10.

Beslist op 31 juli 2013 als volgt:

II.

11.

ONDERWERP EN CONTEXT VAN DE AANVRAAG
In uitvoering van het decreet betreffende de integrale jeugdhulp1 (hierna: decreet IJH) wordt onder de

verantwoordelijkheid van het agentschap Jongerenwelzijn (JWZ) een systeem opgezet waardoor de uitwisseling van
cliëntgegevens mogelijk wordt met als doel hulp en zorg op maat te organiseren voor minderjarigen2, hun ouders,
desgevallend, hun opvoedingsverantwoordelijken en de betrokken personen uit hun leefomgeving die daar behoefte
aan hebben. De integrale jeugdhulp wordt gerealiseerd door een gemeenschappelijke analyse van de hulpvraag via
een sectoroverschrijdende samenwerking tussen jeugdhulpaanbieders en intersectorale afstemming van het
jeugdhulpaanbod. Hiervoor wordt een samenwerking opgezet tussen verschillende sectoren3: het Vlaams agentschap
Kind en Gezin (Kind en Gezin), het Vlaams Agentschap Personen met een Handicap, het Vlaams agentschap JWZ, de
centra voor leerlingenbegeleiding, de centra voor geestelijke gezondheidszorg, de centra voor integrale gezinszorg,
de centra voor algemeen welzijnswerk.

12.

Voorliggende machtigingsaanvraag omvat de uitwisseling van persoonsgegevens tussen de gemandateerde

voorzieningen, nl. de Ondersteuningscentra Jeugdzorg (OCJ) en de Vertrouwenscentra Kindermishandeling (VK). Per
regio integrale jeugdhulp worden verschillende OCJ’s opgericht. Deze ressorteren onder het agentschap JWZ wat

1

Het decreet betreffende integrale jeugdhulp werd op 1 maart 2013 door de Vlaamse Regering goedgekeurd en op 3 juli
aangenomen door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement.

2

Minderjarige wordt gedefinieerd in artikel 2, punt 35°, decreet IJH: “elke natuurlijke persoon die jonger is dan achttien jaar”.

3

De sectoren die onder IJH vallen zijn de volgende op grond van artikel 3 van het decreet IJH in samenhang met het BVR van 11
juni 2004 tot afbakening van het toepassingsgebied IJH en van de regio’s integrale jeugdhulp en tot regeling van de
beleidsafstemming integrale jeugdhulp, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2009.
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betreft de operationele en personele aspecten4. Er zijn zes VK’s actief in het Nederlandse taalgebied en het
tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad5. Een VK is opgericht in de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk,
erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin6.

13.

Voor het elektronisch behandelen van aanmeldingen van verontrustende situaties7 wordt de toepassing

DOMINO OCJ (onderdeel MOTIDOC) gebruikt. Als noch de hulpverlener, noch het team en de voorziening een
antwoord vinden op de verontrusting, kunnen zij een beroep doen op het OCJ of het VK. Het agentschap JWZ is
aangeduid als verantwoordelijke voor de verwerking voor de toepassing DOMINO OCJ, voor wat betreft de
gegevensverwerking door het Ondersteuningcentrum Jeugdzorg. Kind en Gezin is aangeduid als verantwoordelijke
voor de verwerking voor de VK. De aanmelding van een verontrustende situatie gebeurt via een motivatiedocument.
De aanmeldmodule van DOMINO OCJ zal ook gebruikt worden voor de aanmeldingen bij het VK. Via één
aanmeldmodule voor zowel het OCJ als het VK, wil men vermijden dat er voor dezelfde verontrustende situatie
tegelijkertijd wordt aangemeld bij het VK én bij het OCJ.

14.

Het eHealth-platform wordt in artikel 72, §4, van het decreet IJH aangeduid als intermediaire organisatie.

15.

Opmerking:

De rechtsbasis voor de gegevensverwerkingen binnen de integrale jeugdhulp is een decreet, dat op 3 juli werd
aangenomen door de plenaire vergadering, maar nog niet in werking is getreden. De VTC bepaalt dat de
verwerkingen moeten gebeuren conform de bepalingen van het decreet, zoals aangenomen door het Vlaams
Parlement.

III.

ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG

A. ONTVANKELIJKHEID

16.

De gevraagde gegevens betreffen de gegevens van de personen die worden aangemeld bij DOMINO OCJ

(verontrustende situaties). In randnummer 35 e.v. wordt een volledig overzicht gegeven van de gevraagde
gegevens.

4

Artikel 33 decreet IJH en memorie van toelichting.

5

Artikel 42, §1, decreet IJH.

6

Artikel 16 besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2002 betreffende de erkenning en subsidiëring van de vertrouwenscentra
kindermishandeling.
Een verontrustende situatie wordt gedefinieerd in artikel 2, §1, 50°, van het ontwerp van decreet als:“een situatie die de

7

ontwikkeling van een minderjarige bedreigt doordat zijn psychische, fysieke of seksuele integriteit of die van een of meer leden van
zijn gezin wordt aangetast of doordat zijn affectieve, morele, intellectuele of sociale ontplooiingskansen in het gedrang komen,
waardoor het aanbieden van jeugdhulpverlening maatschappelijk noodzakelijk kan zijn”.
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17.

In casu betreft het aldus een latere verwerking van gegevens die informatie bevatten omtrent een

geïdentificeerde natuurlijke persoon. Deze gegevens kunnen dus als persoonsgegevens in de zin van artikel 1, §1,
WVP, gekwalificeerd worden.

18.

Aangezien deze persoonsgegevens op een geautomatiseerde wijze worden verwerkt door de toepassing

DOMINO OCJ, is de WVP van toepassing8.

19.

Overeenkomstig artikel 8, eerste lid, van het e-govdecreet vereist elke elektronische mededeling van

persoonsgegevens door een instantie9 een machtiging van de VTC, tenzij de elektronische mededeling van gegevens
al onderworpen is aan een machtiging van een ander sectoraal comité, opgericht binnen de Commissie voor de
Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

20.

Het agentschap JWZ treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking voor de gegevensverwerkingen van

de ondersteuningscentra jeugdzorg. Voor de gegevensverwerking die door de vertrouwenscentra kindermishandeling
worden uitgevoerd, bepaalt artikel 72, §3, van het decreet IJH dat Kind en Gezin optreedt als verantwoordelijke voor
de verwerking.

21.

De VTC is derhalve bevoegd om voorliggende machtigingsaanvraag te behandelen.

B. TEN GRONDE

B.1. FINALITEITSBEGINSEL

22.

Artikel 4, §1, 1°, WVP, stelt dat iedere verwerking van persoonsgegevens eerlijk en rechtmatig moet zijn. Dit

houdt in dat iedere gegevensverwerking dient te gebeuren op een transparante wijze en mits naleving van het recht.
Overeenkomstig artikel 4, §1, 2°, WVP, dienen persoonsgegevens voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en

8

Art. 3, §1 WVP.

9

Het begrip ‘instantie’ wordt gedefinieerd in artikel 2, 10°, van het decreet als: “een instantie, vermeld in artikel 4, §1, van het
decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur”.
Art. 4. § 1. Dit decreet is van toepassing op de volgende instanties :
1° het Vlaams Parlement en de eraan verbonden instellingen;
2° de diensten, instellingen en rechtspersonen die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest;
3° de gemeenten en de districten;
4° de provincies;
5° de andere gemeentelijke en provinciale instellingen, met inbegrip van de verenigingen zonder winstoogmerk waarin één of meer
gemeenten of de provincies minstens de helft van de stemmen in één van de beheersorganen heeft of de helft van de financiering
voor haar rekening neemt;
6° de verenigingen van provincies en gemeenten, bedoeld in de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales, en de
samenwerkingsvormen zoals geregeld in het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
7° de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, hierna O.C.M.W.'s te noemen, en de verenigingen, bedoeld in hoofdstuk 12
van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende O.C.M.W.'s;
8° de polders, bedoeld in de wet van 3 juni 1957 betreffende de polders, en de wateringen, bedoeld in de wet van 5 juli 1956
betreffende de wateringen;
9° de kerkfabrieken en de instellingen die belast zijn met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten;
10° alle andere instanties binnen het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap.
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gerechtvaardigde doeleinden te worden verkregen en mogen zij niet verder worden verwerkt op een wijze die,
rekening houdende met alle relevante factoren, met name de redelijke verwachtingen van de betrokkene en met de
toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, onverenigbaar is met die doeleinden. De VTC onderzoekt hierna
de verschillende aspecten van dit finaliteitsbeginsel.

Oorspronkelijk doeleinde van de gegevensverwerking:

23.

De actoren van de integrale jeugdhulp verwerken de persoonsgegevens van hun cliënten met het oog op

het aanbieden van jeugdhulp aan de minderjarige cliënten en zijn leefomgeving.

24.

Artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2004 tot oprichting van het agentschap JWZ als

een intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid, bepaalt de missie van het agentschap:

“Het agentschap heeft als missie om samen met zijn partners, op grond van een behoefte of een vraag, een
continuüm van zorg aan te bieden aan de doelgroep om zo de ontplooiingskansen van de doelgroep te vrijwaren.
De doelgroep van de activiteiten van het agentschap wordt gevormd door:
1° jeugd voor wie de maatschappelijke integratie en participatie in het gedrang is of dreigt te komen door een
problematische leefsituatie, door een verschillende leefcultuur of door andere, maatschappelijk niet aanvaardbare
situaties; Met jeugd wordt bedoeld kinderen en jongeren tot de leeftijd van 25 jaar;
2°personen die worden onderworpen aan maatregelen als vermeld in de federale wetten houdende maatregelen ten
aanzien van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd;
3°de ouders, de opvoedingsverantwoordelijken en de natuurlijke personen die bij de personen vermeld in punt 1° en
2° inwonen of die met die persoon een affectieve band hebben, of die in de buurt ervan wonen of die er geregeld
contact mee hebben, onder meer bij het schoolgaan, in de werksituatie of tijdens de vrijetijdsbesteding.”
Doeleinde van de verdere verwerking:

25.

Artikel 8 van het decreet IJH formuleert de taken van de integrale jeugdhulp:

“Integrale jeugdhulp heeft betrekking op de samenwerking en afstemming in de jeugdhulp met als doel een
gezamenlijk engagement aan te gaan ten behoeve van minderjarigen, hun ouders en, in voorkomend geval, hun
opvoedingsverantwoordelijken en de betrokken personen uit hun leefomgeving en daarvoor:
1° in te zetten op de vermaatschappelijking van de jeugdhulpverlening;
2° de tijdige toegang tot de jeugdhulpverlening te organiseren;
3° de flexibiliteit en continuïteit van de jeugdhulpverlening te waarborgen, met inbegrip van de naadloze overgang
naar andere vormen van hulpverlening;
4° gepast om te gaan met verontrustende situaties in de jeugdhulpverlening;
5° in een subsidiair aanbod crisisjeugdhulpverlening te voorzien;
6° hen maximaal in de jeugdhulpverlening te laten participeren;
7° een integrale aanpak te realiseren bij het organiseren en het aanbieden van jeugdhulpverlening.”
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26.

Artikel 72, §1, van het decreet voorziet in een rechtsbasis voor de verwerking van persoonsgegevens door

o.m. de gemandateerde voorzieningen:“Met het oog op de uitvoering van de bevoegdheden en taken, geregeld bij of

krachtens dit decreet, worden persoonsgegevens van de minderjarige, van zijn ouders en, in voorkomend geval, van
zijn opvoedingsverantwoordelijken en van de betrokken personen uit zijn leefomgeving, inclusief gegevens als
vermeld in artikel 6 en 7 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, verwerkt door:
1° de toegangspoort;
2° de gemandateerde voorzieningen;
3° de sociale diensten;
4° de jeugdhulpaanbieders en de andere personen en voorzieningen die jeugdhulpverlening aanbieden.
De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen over de vorm waarin en de wijze waarop de persoonsgegevens
worden uitgewisseld.
De integrale jeugdhulp respecteert op elk moment de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming
van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.”

27.

De verantwoordelijke voor de verwerking wordt aangeduid in artikel 72, §3, om op decretaal niveau vast te

leggen welke instantie verantwoordelijk is voor het vervullen van de verplichtingen opgelegd door de WVP:

“De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:
1° het hoofd van het agentschap Jongerenwelzijn, voor de verwerking van persoonsgegevens met het oog op de
uitvoering van de opdrachten van de toegangspoort, vermeld in artikel 18 van dit decreet, de opdrachten van de
sociale diensten voor gerechtelijke jeugdhulpverlening, vermeld in artikel 56 van dit decreet en de opdrachten van
het ondersteuningscentrum jeugdzorg, vermeld in artikel 33 van dit decreet;
2° het hoofd van het agentschap Kind en Gezin, voor de verwerking van persoonsgegevens met het oog op de
uitvoering van de opdrachten van de vertrouwenscentra kindermishandeling.”
28.

Daarnaast bepaalt artikel 43 van het decreet: “Een onderzoek van de minderjarige door een

vertrouwenscentrum kindermishandeling sluit de interventie van het ondersteuningscentrum in die situatie uit, en
omgekeerd.” De memorie van toelichting bij dit artikel verduidelijkt dat het door dit artikel beoogde doel is:
transparantie in het procesverloop van een dossier voor de minderjarige, ouders en desgevallend de
opvoedingsverantwoordelijken. Het vertrouwenscentrum kindermishandeling en het ondersteuningscentrum
jeugdzorg hebben een gelijkwaardig mandaat, met andere woorden eenzelfde beslissingsbevoegdheid in
verontrustende situaties. De gegevensuitwisseling tussen de gemandateerde voorzieningen heeft als concreet doel te
vermijden dat dossiers die al behandeld worden door het ondersteuningscentrum jeugdzorg niet ook nog eens
behandeld worden door het vertrouwenscentrum kindermishandeling en omgekeerd.

29.

De VTC is van oordeel dat de doeleinden in randnummers 25-28 welbepaald en uitdrukkelijk omschreven

zijn in de zin van artikel 4, §1, 2°, WVP.

30.

Aangaande de vereiste van verenigbaarheid met het oorspronkelijk doeleinde, wijst de VTC erop dat de

geplande verwerkingen, bestaan uit latere verwerkingen van gegevens die oorspronkelijk voor andere doeleinden
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werden verwerkt. De rechtmatigheid van deze latere verwerkingen is aldus afhankelijk van hun verenigbaarheid met
de oorspronkelijke verwerking.

31.

Overeenkomstig artikel 4, §2, WVP, mogen persoonsgegevens immers niet verder worden verwerkt op een

wijze die, rekening houdende met alle relevante factoren, met name de redelijke verwachtingen van de betrokkene
en met de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, onverenigbaar is met die doeleinden.

32.

Er kan geoordeeld worden dat de doeleinden van de latere verwerking dezelfde zijn als deze van de

oorspronkelijke verwerking, nl. het aanbieden van jeugdhulp.

33.

De toekomstige doeleinden, vermeld in randnummers 25-28, zijn rechtmatig te noemen. Niettemin moet

rekening worden gehouden met de belangen van de betrokkenen. Vandaar dat ook de vereisten van transparantie en
beveiliging een doorslaggevende rol spelen (zie onder B.3 en B.5).

B.2. PROPORTIONALITEITSBEGINSEL

B.2.1. Aard van de gegevens

34.

Overeenkomstig artikel 4, §1, 3°, WVP, moeten persoonsgegevens toereikend, terzake dienend en niet

overmatig zijn, uitgaande van de doeleinden waarvoor zij worden verkregen of waarvoor zij verder worden verwerkt.

35.

De aanmelding van een verontrustende situatie gebeurt op basis van het rijksregisternummer. Hiertoe werd

een machtiging verkregen van het sectoraal comité van het Rijksregister10. MOTIDOC voert een controle uit om na te
gaan of er voor dezelfde persoon al geen aanmelding lopende is. In het geval MOTIDOC vaststelt dat er een
aanvraag loopt bij een VK, terwijl de aanmelder een OCJ wil aanspreken (of omgekeerd), zal MOTIDOC een signaal
sturen naar beide diensten. In dat geval zullen beide diensten contact nemen met elkaar en via een interpersoonlijk
contact beslissen welke dienst het dossier verder zal behandelen. Op dat moment worden persoonsgegevens van de
aangemelde uitgewisseld tussen de hulpverleners. Voor zover het gaat om ene elektronische uitwisseling van
persoonsgegevens heeft de VTC de bevoegdheid om de proportionaliteit te toetsen. Volgende gegevens maken deel
uit van het cliëntdossier:

36.

10

Persoonsgegevens die worden meegedeeld door andere dan de betrokkenen:
-

Schets van de problematiek volgens hulpverlener;

-

Omschrijving van de verontrusting, motivering aanmelding;

-

Schets van de hulpverleningsgeschiedenis vanuit het perspectief van de hulpverlener.

Beraadslaging RR nr 57/2013 van 10 juli 2013.
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37.

Persoonsgegevens die worden meegedeeld door de betrokkenen (minderjarige, ouders, indien nodig,

opvoedingsverantwoordelijken en leefomgeving van de minderjarige):
Als vermeld in artikel 76 van het decreet IJH kunnen de gemandateerde voorzieningen in sommige gevallen
persoonsgegevens verwerken zonder voorafgaande instemming van de betrokkene. In het belang van de
minderjarige kunnen de gemandateerde voorzieningen de persoonsgegevens verwerken zonder dat de betrokken
minderjarige , zijn ouders en in voorkomend geval zijn opvoedingsverantwoordelijken daarvan onmiddellijk op de
hoogte worden gebracht. Er worden dan ook in deze gevallen geen persoonsgegevens bij de betrokkenen bekomen.
Het gaat om volgende gegevens:
-

Andere identificatie van aangemelde minderjarige, niet beschikbaar in het Rijksregister: verblijfsadres;

-

Identificatie van wettelijke vertegenwoordiger(s) (ouders, voogd) en/of opvoedingsfiguur in relatie tot de
minderjarige (opvoedingsverantwoordelijke);

-

Identificatie van relevante gezinsbetrokkenen in relatie tot de minderjarige (vader, moeder, stiefvader,
stiefmoeder, broer, zus, grootvader, …);

38.

-

Identificatie van relevante betrokkenen in relatie tot de minderjarige (leerkracht, vriend(in), …);

-

Schets van de problematiek vanuit het perspectief van de cliënt en het cliëntsysteem;

-

Schets van de hulpverleningsgeschiedenis;

-

Visie van het cliëntsysteem op de aanmelding.

Op basis van de hierboven geanalyseerde elementen kunnen de gegevens worden beschouwd als relevant,

evenredig en niet buitensporig voor de doeleinden, vermeld in randnummers 25-28.

B.2.2. Bewaringstermijn van de gegevens
39.

Artikel 4, §1, 5°, WVP voorziet dat persoonsgegevens niet langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk

is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verkregen of verder worden verwerkt.

40.

De aanvraag verduidelijkt dat de persoonsgegevens, vermeld in randnummer 42-47, in het elektronisch

dossier worden bewaard tot de betrokkene 50 jaar is (rekening houdend met het feit dat de jeugdhulp kan worden
voortgezet tot de betrokkene 25 jaar is).

41.

Ter verantwoording van voormelde bewaringstermijn, geven de aanvragers een uitgebreide toelichting, die

als volgt kan samengevat worden: het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg en de Vertrouwenscentra
Kindermishandeling kunnen mee aan de basis liggen van beslissingen die zeer ingrijpend zijn in het leven van de
betrokken minderjarigen, en de informatie die in deze context wordt geregistreerd kan in een latere levensfase
relevant zijn om psychologische hulp te kunnen bieden aan de betrokkene.

42.

Gelet op het voorgaande en rekening houdend met artikel 4, §1, 5°, WVP, aanvaardt de VTC een

bewaartermijn van de persoonsgegevens totdat de betrokkene 50 jaar is, doch acht het noodzakelijk dat bij gebreke
aan specifiek kader de persoonsgegevens na het beëindigen van de jeugdhulp:
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•

uitsluitend op vraag van of met schriftelijke toestemming van de betrokkene worden meegedeeld. De
aanvrager is gehouden hiervoor in de nodige garanties te voorzien;

•

gearchiveerd worden (ongeacht of dossiers onder elektronische of papieren vorm worden bewaard) en aldus
niet meer kunnen gewijzigd worden en slechts op uiterst beperkte wijze toegankelijk zullen zijn (behoudens
in gevallen waarin de betrokkene zijn schriftelijke toestemming geeft);

•

geanonimiseerd worden bij overlijden van de betrokkene.

B.2.3. Frequentie van de toegang en de duur van de machtiging
43.

De gegevens zullen permanent worden geraadpleegd. Er zullen voortdurend nieuwe cliënten worden

aangemeld en geregistreerd in het kader van verontrustende situaties.

44.

De machtiging wordt gevraagd voor onbepaalde duur. De doelstellingen vermeld in randnummers 25-28

hebben geen einddatum.

45.

De VTC kan akkoord gaan met de voorgestelde frequentie van toegang en de onbepaalde duur van de

machtiging.

B.2.4. Bestemmelingen en/of derden waaraan gegevens worden meegedeeld

46.

De cliëntgegevens worden enkel gebruikt door de medewerkers van de gemandateerde voorzieningen.

47.

De jeugdhulpaanbieders zijn gebonden door het beroepsgeheim. Artikel 7 van het decreet IJH voorziet:

“Met behoud van de toepassing van artikel 72 tot en met 76, waaronder het gezamenlijk en gedeeld beroepsgeheim,
zijn alle personen die hun medewerking verlenen aan de toepassing van dit decreet, gebonden door de
geheimhoudingsplicht met betrekking tot de gegevens waarvan ze bij de uitoefening van hun opdracht kennis krijgen
en die daarmee verband houden.
Elke overtreding van dit artikel wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een
geldboete van honderd euro tot vijfhonderd euro.”
48.

De VTC onderlijnt dat elk van bovenstaande actoren enkel toegang mogen hebben tot gegevens die ze

nodig hebben in het kader van de uitoefening van hun functie.

B.3. TRANSPARANTIEBEGINSEL
(artikelen 4, §1, 1°, en 9 tot 15bis, WVP)

49.

Artikel 9 WVP voorziet in een verplichting tot informatie van de betrokken personen van wie

persoonsgegevens worden gebruikt.
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50.

Het decreet IJH verplicht dat de betrokkenen in principe worden geïnformeerd over de aanmelding bij de

gemandateerde voorzieningen. De VTC vraagt dat haar een kopie van deze informatiebrief wordt bezorgd.

51.

In zoverre de verontruste situatie van de minderjarige in kwestie het zou vereisen, voorziet het decreet IJH

dat in het kader van de aanmelding in Domino OCJ een in tijd uitgestelde of helemaal geen informatieverstrekking zal
plaatsvinden. Art. 9, §2, tweede lid van de WVP voorziet inderdaad dat de verantwoordelijke voor de verwerking
wordt vrijgesteld van kennisgeving voor wanneer de registratie of de verstrekking van de persoonsgegevens verricht
wordt met het oog op de toepassing van een bepaling voorgeschreven door of krachtens een wet, een decreet of
een ordonnantie.

B.4. BEVEILIGING

52.

De VTC wijst de verantwoordelijke voor de verwerking op de verplichtingen van artikel 16 WVP en op de

richtsnoeren informatieveiligheid11.

53.

Het agentschap JWZ beschikt over een veiligheidsconsulent die gekend is bij de KSZ en het Rijksregister.

Naar aanleiding van machtigingen bij de bevoegde sectorale comités werd het veiligheidsplan doorgelicht.

54.

De veiligheidsmaatregelen in de OCJ’s vallen onder de verantwoordelijkheid van het agentschap JWZ en de

veiligheidsconsulent van het agentschap treedt ook op voor de centra.

55.

Kind en Gezin heeft een veiligheidsconsulent en beschikt over een schriftelijk veiligheidsbeleid.

56.

De VK’s zijn door Kind en Gezin erkende en gesubsidieerde vzw’s. Kind en Gezin geeft aan dat zij het

initiatief zal opnemen om een inschatting te maken van de veiligheidsrisico’s bij de VK’s en om de nodige
maatregelen te voorzien voor een veiligheidsbeleid. De VTC vraagt dat haar een rapport wordt bezorgd omtrent het
uittekenen van een veiligheidsbeleid voor de VK’s tegen eind december 2013.

57.

De persoonsgegevens worden uitgewisseld via het eHealthplatform dat waarborgen biedt ter bescherming

van de persoonlijke levenssfeer. De aanvrager heeft hiertoe een machtigingsaanvraag ingediend bij het sectoraal
comité Sociale Zekerheid en Gezondheid, afdeling Gezondheid. De beraadslaging is nog niet ondertekend.

11

http://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/richtsnoeren_informatiebeveiliging_0.pdf
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IV.

58.

BESLUIT

De VTC machtigt het agentschap JWZ als verantwoordelijke voor de ondersteuningscentra jeugdzorg en

Kind en Gezin als verantwoordelijke voor de vertrouwenscentra kindermishandeling, voor de doeleinden, vermeld in
de randnummers 25-28, en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging.

59.

De VTC bepaalt dat deze machtiging slechts geldt voor zover de verwerkingen conform zijn met de

bepalingen van het decreet, zoals aangenomen door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement.

60.

Specifiek wijst de VTC op de voorwaarden inzake de bewaartermijn, vermeld in B.2.2.

61.

De VTC bepaalt dat het agentschap JWZ en Kind en Gezin haar een kopie bezorgen van de brief ter

kennisgeving aan de betrokkenen, vermeld in de randnummer 50.

62.

De VTC bepaalt dat Kind en Gezin haar een rapport wordt bezorgd omtrent het uittekenen van een

veiligheidsbeleid voor de VK’s tegen eind december 2013, als vermeld in randnummer 56.

De Voorzitter,
Willem Debeuckelaere
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