
1 
 

REGELING GEZAMENLIJKE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKHEID 

TUSSEN  

Agentschap Binnenlands Bestuur, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Havenlaan 88, bus 70 

en ondernemingsnummer 0316.380.841, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordig door Jeroen Windey, 

administrateur-generaal,  

 Hierna “ABB”;  

EN 

Departement Cultuur, Jeugd en Media, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Arenbergstraat 9 

en ondernemingsnummer 0316.380.841, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door Luc Delrue, 

Secretaris-generaal, 

 Hierna “DCJM”.  

De contracterende partijen worden in deze regeling en waar toepasselijk aangeduid als “Gezamenlijke 

verwerkingsverantwoordelijken” en individueel als een “Partij” of gezamenlijk als de “Partijen”.  

 

1. INLEIDING 

ABB is een intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid, opgericht onder de 

benaming "Agentschap Binnenlands Bestuur" binnen het Vlaamse Ministerie Kanselarij, Bestuur, 

Buitenlandse Zaken en Justitie. Overeenkomstig artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 

28 oktober 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap wordt het Agentschap 

opgericht voor de beleidsondersteuning en de uitvoering van het beleid inzake de binnenlandse 

aangelegenheden, met inbegrip van het stedenbeleid en van het inburgeringsbeleid. 

DCJM is een departement van de Vlaamse Regering. Overeenkomstig artikel 3, 6°, c) van het Besluit 

van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 tot operationalisering van het beleidsdomein Cultuur, 

Jeugd, Sport en Media staat DCJM onder meer in voor ondersteuning van de gemeentebesturen en de 

Vlaamse gemeenschapscommissie inzake jeugdwerk en sociaal-cultureel werk voor Jeugd en 

Volwassenen.  

De Partijen werken samen voor het ter beschikking stellen van de Jeugdmonitor, zoals bepaald in de 

samenwerkingsovereenkomst inzake het beheer van de Jeugdmonitor tussen het Agentschap 

Binnenlands Bestuur en het Departement Cultuur, Jeugd en Media van 23 juni 2020. De Jeugdmonitor 

is een online bevragingstool die de Partijen ter beschikking stellen van alle Vlaamse steden en 

gemeenten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). Met de tool kunnen de steden en 

gemeenten groepen kinderen en tieners vanaf het derde leerjaar tot en met het tweede middelbaar 

bevragen over hoe zij wonen en leven in hun buurt, stad of gemeenten ervaren.  

Deze bevragingstool is gebaseerd op artikel 2, §1 van het decreet over het lokaal bestuur (DLB) dat de 

gemeenten (en OCMW ’s) verplicht om op het lokale niveau duurzaam bij te dragen aan het welzijn 

van de burgers en een burgernabije, democratische, transparante en doelmatige uitoefening van hun 

bevoegdheden te verzekeren. De Jeugdmonitor is tot stand gekomen zodat lokale besturen aan deze 

verplichting kunnen voldoen.  
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2. GEZAMENLIJKE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKHEID  
 

A. Verwerkingsverantwoordelijken 
 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) legt aan de persoon of organisatie die 

verwerkingsverantwoordelijke is, diverse verplichtingen op. Dit vereist dat het duidelijk is wie er 

verwerkingsverantwoordelijke is. 

In het kader van de Jeugdmonitor is de VTC van oordeel dat ABB en DJCM alsook de gemeenten 

verwerkingsverantwoordelijken zijn van de Jeugdmonitor, al worden de gemeenten in de eerste plaats 

als gebruikers van dit platform beschouwd. ABB en DJCM worden aangemerkt als 

verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de enquêtegegevens op het platform, terwijl 

de gemeenten afzonderlijk (enkel) als verwerkingsverantwoordelijke worden beschouwd voor de 

verwerking van de resultaten die betrekking hebben op hun gemeente.  

B. Noodzaak tot onderlinge regeling  
Indien er meer dan een verwerkingsverantwoordelijke is, moet er overeenkomstig artikel 26 AVG een 

onderlinge regeling worden opgesteld waarin de verantwoordelijkheden van elke 

verwerkingsverantwoordelijke voor de naleving van de verplichtingen uit de AVG duidelijk worden 

omschreven.  

Aangezien zowel ABB als DCJM in het kader van de Jeugdmonitor als gezamenlijke 

verwerkingsverantwoordelijken worden aangemerkt, is deze overeenkomst bedoeld om hun 

respectievelijke verplichtingen op te nemen.  

C. Rolverdeling bij de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid 
Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid betekent niet dat de betrokken partijen op een zelfde 

en gelijke manier (verwerkings)verantwoordelijk zijn. Daartoe moet verder gekeken worden naar de 

concrete omstandigheden van de verwerking. Uit de concrete omstandigheden blijkt dat ABB en DCJM 

andere rollen vervullen.  

De tool voor de Jeugdmonitor werd in eerste instantie opgesteld door ABB. Na verloop van tijd is de 

Jeugdmonitor voor het beheer weliswaar volledig overgeheveld naar DCJM. ABB en DCJM vervullen 

hierbij dus niet dezelfde taken en rollen. Door de overdracht van de Jeugdmonitor staat DCJM in voor 

het beheer van deze tool. DCJM neemt dus de inhoudelijke verplichtingen op die komen kijken bij het 

beheer van de Jeugdmonitor. De bijdrage van ABB spitst zich in belangrijke mate toe op de financiering 

van de Jeugdmonitor.  

3. DE NALEVING VAN DE VERPLICHTINGEN VAN DE AVG 
A. Algemeen  

Elke partij is verantwoordelijk om de verplichtingen van de AVG na te leven met betrekking tot hun 

verwerkingen. Dit houdt in dat zij instaan voor de volgende activiteiten: 

- bepalen van de grondslag voor de verwerking; 

- toepassen van de algemene beginselen inzake gegevensbescherming; 

- verstrekken van de nodige richtlijnen aan de medewerkers over het gebruik van de gegevens; 

- aanstellen van een DPO. 
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B. Het verstrekken van informatie over de verwerking   
Het verstrekken van informatie over de verwerking komt in de eerste plaats toe aan de steden en 

gemeenten. Zij zullen informatie verstrekken aan hun burgers die deelnemen aan de enquête van de 

Jeugdmonitor. ABB en DCJM bieden hierover ondersteuning aan de lokale besturen.  

DCJM, met de medewerking van ABB, stelt een handleiding en FAQ-lijst ter beschikking aan de steden 

en gemeenten. In de handleiding wordt informatie gegeven aan de lokale besturen over het correct 

verwerken van gegevens. De FAQ-lijst begeleidt lokale besturen in het proactief informeren en ad hoc 

beantwoorden van vragen over de rechten van de bevraagde. Deze FAQ-lijst zal terecht komen op de 

website van de Jeugdmonitor en is zowel voor de steden en gemeenten als de kinderen en hun ouders 

toegankelijk. 

C. De uitoefening van de rechten van de betrokkenen 
De AVG kent aan elke betrokkene bij de Jeugdmonitor meerdere rechten toe. Het gaat hierbij om de 

volgende rechten:  

• het recht om informatie te verkrijgen; 

• het recht om persoonsgegevens in te zien en een kopie te verkrijgen;  

• het recht om persoonsgegevens te laten aanvullen en corrigeren; 

• het recht om persoonsgegevens te laten verwijderen;  

• het recht om de toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken;  

• het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;  

• het recht om persoonsgegevens over te dragen.  

 

Betrokkenen moeten voor het uitoefenen van hun rechten in de eerste plaats naar hun eigen stad of 

gemeente gaan. Het zijn namelijk de steden en gemeenten zelf die verantwoordelijk zijn voor de 

gegevens die zij hebben verzameld van hun burgers. Zoals reeds vermeld zijn de steden en gemeenten 

namelijk aangeduid als verwerkingsverantwoordelijken voor de gegevens die zij zelf verzamelen. ABB 

en DCJM zijn daarentegen verwerkingsverantwoordelijken met betrekking tot de tool en de 

geanonimiseerde enquêtedata.  

Het is slechts indien de vraag van de betrokkene betrekking heeft tot de tool van de Jeugdmonitor of 

de geanonimiseerde enquêtedata, dat ABB en DCJM hun rol moeten en kunnen vervullen. Aangezien 

het beheer van de Jeugdmonitor volledig is overgedragen aan DCJM, komen de Partijen overeen dat 

DCJM zal instaan voor de verzoeken die worden ingediend door betrokkenen om hun rechten uit te 

oefenen. 

Indien een verzoek tot uitoefening van een van de rechten die de AVG toekent, tot ABB wordt gericht, 

maakt ABB dit verzoek aan DCJM over zodat DCJM deze aanvraag verder kan behandelen. DCJM houdt 

ABB op de hoogte over het verdere verloop van deze aanvraag. 

D. Het verrichten van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling 
Een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GBEB) is een instrument om vóór de verwerking van 

persoonsgegevens de risico’s ervan in kaart te brengen. Op basis van deze effectbeoordeling kunnen 

dan maatregelen genomen worden om de risico’s te beheersen.  

Hoewel overeenkomstig de beslissing van de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) van 14 januari 2020 

het uitvoeren van een GBEB verplicht is “wanneer op grote schaal niet gepseudonimiseerde gegevens 

van kinderen en jongeren ingezameld worden of deze gegevens systematisch worden uitgewisseld 

tussen meerdere verwerkingsverantwoordelijken en voor de inzameling of uitwisseling niet alle 
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doeleinden onderwijsdoeleinden zijn”, wordt aangenomen dat in het kader van de Jeugdmonitor een 

GBEB moet worden uitgevoerd.  

De Partijen komen overeen dat deze GBEB wordt verricht door DCJM aangezien DCJM instaat voor het 

beheer van de Jeugdmonitor. DCJM gaat hierbij na welke mogelijke risico’s verbonden zijn aan de 

Jeugdmonitor en stelt maatregelen voor om hieraan tegemoet te komen. ABB zal hier aanvullingen 

over geven indien nodig.  

Begin 2020 is er reeds een GBEB opgemaakt door DCJM, in samenwerking met de 

projectverantwoordelijke en aangevuld door ABB.  

E. De technische en organisatorische maatregelen  
Het nemen van technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd 

beveiligingsniveau te waarborgen, zoals bepaald in artikel 32 AVG, komt toe aan DCJM. Aangezien het 

beheer van de Jeugdmonitor volledig is overgedragen aan DCJM, is DCJM de meest geschikte partij om 

de nodige technische en organisatorische maatregelen te nemen.  

Dit houdt bovendien ook in dat de relaties met de verwerker die instaat voor de uitwerking van de 

Jeugdmonitor, toekomt aan DCJM, met inbegrip van het sluiten van eventuele 

verwerkersovereenkomsten. 

Een van de maatregelen die DCJM hiervoor reeds genomen heeft, is een beveiligd toegangsbeheer. De 

toegang tot de Jeugdmonitor is sinds september 2021 extra beveiligd door gebruik te maken van een 

ACM/IDM-toegangsbeheer. 

F. Werkwijze bij een inbreuk in verband met persoonsgegevens 
Indien er kennis wordt genomen van een inbreuk in verband met persoonsgegevens, gerelateerd aan 

de werking van de Jeugdmonitor, komt het toe aan DCJM om hier de nodige stappen voor te nemen.  

DCJM neemt in eerste instantie de nodige maatregelen om voldoende waarborgen in te bouwen om 

een inbreuk te vermijden en hier regels over op te nemen in de verwerkersovereenkomst. Indien er 

toch een inbreuk plaatsvindt, heeft DCJM de verantwoordelijkheid om deze inbreuk te beoordelen en 

desgevallend te melden aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit en/of mee te delen aan de 

betrokkenen.  

Partijen komen overeen dat indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens wordt vastgesteld, 

DCJM ABB hiervan op de hoogte zal stellen.  

G. Contact met derden  
Partijen spreken af dat de contacten met de betrokkenen in eerste instantie verlopen via de steden en 

gemeenten. De steden en gemeenten nemen de enquêtes af bij hun burgers en zijn bovendien 

verwerkingsverantwoordelijken met betrekking tot de gegevens van hun burgers. Het contact met de 

betrokkenen verloopt daarom in eerste instantie via de steden en gemeenten. Zij informeren hun 

burgers over de werking van Jeugdmonitor.  

In de overige gevallen spreken de Partijen af dat DCJM het contact met de betrokkenen op zich zal 

nemen. Doordat DCJM instaat voor het algemeen beheer van de Jeugdmonitor heeft deze Partij het 

meest algemene overzicht van de Jeugdmonitor en is hierdoor de meest geschikte partij om het 

contact met de betrokkenen op zich te nemen. Partijen komen overeen dat DCJM ABB op de hoogte 

zal brengen van belangrijke vragen die hieromtrent binnenkomen.  
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De contacten met de toezichthoudende autoriteit verlopen, zoals hierboven bepaald onder punt F, via 

DCJM.  

H. Bewaartermijn  
Partijen komen overeen om de gegevens die zij verkrijgen in het kader van de Jeugdmonitor niet langer 

te bewaren dan strikt noodzakelijk. Aangezien ABB en DCJM louter tot doel hebben om de tool 

Jeugdmonitor ter beschikking te stellen aan de lokale besturen en geen beleid zullen voeren op basis 

van de surveydata, zullen zij de nodige data verwijderen binnen het jaar nadat de enquêtes zijn 

afgerond. 

De lokale besturen kunnen, in het kader van hun hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke, een 

afwijkende bewaartermijn hebben ingesteld voor de surveydata. 

I. Duurtijd van de overeenkomst  
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur. Ze eindigt van rechtswege wanneer de 

bijdrage van ABB of DCJM aan de Jeugdmonitor stopt.  

 
Opgemaakt te Brussel, op 02/03/2022, in evenveel exemplaren als er Partijen zijn.  

 

Voor ABB,  

 

____________________________________    

        Jeroen Windey, Administrateur-Generaal                              

  

Voor DCJM,  

  

 ____________________________________     

Luc Delrue, Secretaris-generaal   
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