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De bescherming van persoonsgegevens van kinderen 

 
 

(Algemene richtlijnen en het bijzondere geval van scholen) 
 

 
I – Inleiding 

 
1) – Achtergrond 
 
Dit advies handelt over de bescherming van gegevens over kinderen. Het heeft 
voornamelijk betrekking op personen die persoonsgegevens van kinderen verwerken. In 
scholen vallen daaronder met name ook leerkrachten en schoolbesturen. Het heeft ook 
betrekking op nationale toezichthoudende instanties inzake gegevensbescherming die 
verantwoordelijk zijn voor de controle van de verwerking van dergelijke gegevens.  
 
Dit document moet worden gezien in het licht van het algemene initiatief van de 
Europese Commissie dat zij in haar mededeling “Naar een EU-strategie voor de rechten 
van het kind” heeft beschreven. Door bij te dragen aan deze algemene doelstelling, 
streeft het de versterking van het grondrecht van kinderen op bescherming van 
persoonsgegevens na. 
 
Dit onderwerp is niet volledig nieuw voor de Groep van artikel 29, die reeds 
verscheidene adviezen over deze kwestie heeft aangenomen. De adviezen van de Groep 
over de FEDMA-gedragscode (advies 3/2003), over geolokalisatie (advies 5/2005) en 
over visa en biometrie (advies 3/2007) bevatten een aantal beginselen en aanbevelingen 
over de bescherming van gegevens over kinderen. 
 
Dit document heeft als doel om deze kwestie op een gestructureerde manier te 
behandelen, door de toepasselijke grondbeginselen te definiëren (Deel II) en deze te 
verduidelijken in verband met schoolgegevens (Deel III). 
 
Er werd voor schoolgegevens gekozen omdat de school één van de belangrijkste 
aspecten van het leven van kinderen is, en een belangrijk deel vormt van hun dagelijkse 
activiteiten. 
 
Het belang van dat domein houdt ook verband met de gevoelige aard van veel gegevens 
die in onderwijsinstellingen worden verwerkt. 
 
 
2) - Doel en toepassingsgebied 
 
Dit document heeft als doel de algemene beginselen van de bescherming van gegevens 
van kinderen te analyseren en het belang daarvan op een specifiek cruciaal domein toe 
te lichten, te weten dat van schoolgegevens. 
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Zodoende heeft het als doel onderwerpen in kaart te brengen die belangrijk zijn voor de 
bescherming van de gegevens van kinderen in het algemeen, en een leidraad te bieden 
aan personen die op dat gebied actief zijn. 
 
Volgens de criteria van de meeste relevante internationale instrumenten is een kind een 
persoon die jonger is dan 18 jaar, tenzij hij voor die leeftijd meerderjarig is geworden1.  
 
Een kind is een mens in de volledige zin van het woord. Daarom moet een kind alle 
rechten van een persoon hebben, inclusief het recht op bescherming van zijn 
persoonsgegevens. Het kind bevindt zich echter in een bijzondere situatie vanuit twee 
oogpunten: het statische en het dynamische. 
 
Vanuit statisch oogpunt is het kind een persoon die nog niet fysiek en psychisch 
volwassen is. Vanuit dynamisch oogpunt bevindt het kind zich in een proces van 
fysieke en mentale ontwikkeling om een volwassen persoon te worden. De rechten van 
het kind en de uitoefening ervan – inclusief het recht op gegevensbescherming - , 
moeten tot uitdrukking worden gebracht op een manier waarop beide invalshoeken 
worden erkend.  
 
Dit advies is gebaseerd op de overtuiging dat vorming en verantwoordelijkheid cruciale 
instrumenten zijn voor de bescherming van gegevens van kinderen. In dit advies zullen 
de belangrijkste beginselen in verband met dit onderwerp worden onderzocht. De 
meeste daarvan hebben betrekking op de rechten van het kind, maar zij zullen worden 
onderzocht in het kader van gegevensbescherming. 
 
Al deze beginselen zijn opgenomen in de belangrijkste toepasselijke internationale 
instrumenten. Sommige van deze instrumenten hebben betrekking op algemene 
mensenrechten, maar bevatten ook specifieke regels voor kinderen. De belangrijkste 
zijn: 

 
-  de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 10 december 1948 – 
artikel 25 en artikel 26, lid 3.  
-  het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 

fundamentele vrijheden van 4 november 1950 – artikel 8.  
-  het Handvest van de grondrechten van de EU van 7 december 2000 – artikel 242.  
 

Andere instrumenten die rechtstreeks verband houden met de rechten van het kind zijn: 
  

-  de Verklaring van Genève over de Rechten van het Kind van 1923,  
-  het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind van 20 november 1989,  
- de Europese overeenkomst inzake de uitoefening van de rechten van het kind 

van 25 januari 19963. 
                                                           
1  - Namelijk artikel 1 van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind van 20 november1989. 
2  - En tevens: 
  - de Verklaring van Helsinki van juni 1964, Pr. I-11, 
  - het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten van 16 december 1966 – 

artikel 10, lid 3, 
  - het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten van 16 december 1966 – 

artikelen 16 en 24,  
  - het Facultatief protocol van 16 december 1966. 
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- de Resolutie van het Europees Parlement van 16 januari 2008 "Naar een EU-
strategie voor de rechten van het kind". 

 
Uiteraard moet ook steeds rekening worden gehouden met het algemene kader van de 
bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgesteld in de richtlijnen inzake 
gegevensbescherming (Richtlijn 95/46/EG van 24.10.1995 en Richtlijn 2002/58/EG van 
12.7.2002), en gedeeltelijk in andere instrumenten4. 
 

II – Grondbeginselen  
 
A – Algemeen 
 
1) – Het belang van het kind  
 
Het belangrijkste rechtsbeginsel is dat van het belang van het kind5.  
 
De grondgedachte van dit beginsel is dat een persoon die nog niet fysisch en psychisch 
volwassen is, meer bescherming behoeft dan anderen. Het heeft als doel de 
leefomstandigheden van het kind te verbeteren en de rechten van het kind op 
ontwikkeling van zijn persoonlijkheid te versterken. Dit beginsel moet worden 
nageleefd door alle instanties, zowel openbare als particuliere, die beslissingen 
betreffende kinderen nemen. Het is ook van toepassing op ouders en andere wettelijke 
vertegenwoordigers van kinderen, hetzij wanneer hun respectieve belangen conflicteren, 
hetzij wanneer het kind wordt vertegenwoordigd. Normaal gesproken moet de 
vertegenwoordiger van het kind dit beginsel toepassen, maar wanneer er een conflict 
bestaat tussen de belangen van de kinderen en hun wettelijke vertegenwoordigers, 
moeten de gerechten of in voorkomend geval de gegevensbeschermingsinstanties 
beslissen. 
 
2) – Voor het welzijn van de kinderen noodzakelijke bescherming en zorg  
 
Het beginsel van het belang van het kind vereist een goed beeld van de situatie van het 
kind. Dit brengt met zich dat de volgende twee elementen worden erkend. Ten eerste 
zijn kinderen door hun onvolwassenheid kwetsbaar en dit moet door passende 
bescherming en zorg worden gecompenseerd. Ten tweede kan het kind slechts naar 

                                                                                                                                                                          
3  - En tevens: 
  - de VN-Verklaring van de Rechten van het Kind van 20 november 1959, 
  - de Aanbevelingen van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa over verscheidene 

aspecten van de bescherming van kinderen (nrs. 1071, 1074, 1121, 1286, 1551). 
  - de Aanbeveling R (98) 8 van het Comité van Ministers van de Raad van Europa over de deelname 

van kinderen aan het gezinsleven en Aanbeveling R (97) 5 van het Comité van Ministers van de Raad 
van Europa inzake de bescherming van medische gegevens. 

  - het Verdrag nr. 192 van de Raad van Europa inzake contact met kinderen van 15 mei 2003. 
4  - de Richtsnoeren van de OESO van 23 september 1980, 
  - Verdrag nr. 108 van de Raad van Europa van 28 januari 1981 en het Aanvullend Protocol van 

8 november 2001, 
  - de Richtsnoeren van de VN van 14 december 1990. 
5  Vastgesteld in het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind (artikel 3) en nadien opnieuw bevestigd 

in Verdrag nr. 192 van de Raad van Europa (artikel 6) en in het Handvest van de grondrechten van de 
EU (artikel 24, lid 2). 
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behoren van zijn recht op ontwikkeling genieten met de bijstand of bescherming van 
andere instanties en/of mensen6.  
 
Die bescherming komt toe aan de familie, de gemeenschap en de staat. 
 
Er moet worden erkend dat het, om kinderen passende zorg te bieden, soms nodig is dat 
hun persoonlijke gegevens uitgebreid en door verschillende partijen worden verwerkt. 
Dat zal hoofdzakelijk het geval zijn op het gebied van welzijn: onderwijs, sociale 
zekerheid, gezondheid, enz. Dit is echter niet onverenigbaar met de adequate en 
versterkte gegevensbescherming in dergelijke sociale sectoren, hoewel het delen van 
gegevens over kinderen met de nodige terughoudendheid moet plaatsvinden. Het delen 
van gegevens kan het doelbeginsel (beperking van het doel) aantasten en het risico 
teweegbrengen dat profielen worden opgemaakt zonder verwijzing naar het 
evenredigheidsbeginsel. 
 
3) – Het recht op privéleven 
 
Als mens heeft het kind recht op privéleven. 
 
Artikel 16 van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind bepaalt dat geen enkel 
kind mag worden onderworpen aan willekeurige of onrechtmatige inmenging in zijn of 
haar privéleven, in zijn of haar gezinsleven, zijn of haar woning of zijn of haar 
correspondentie of aan onrechtmatige aantasting van zijn of haar eer en reputatie7.  
 
Het recht moet door iedereen worden gerespecteerd, ook door de wettelijke 
vertegenwoordigers van het kind. 
 
4) – Vertegenwoordiging 
 
Om de meeste van hun rechten te kunnen uitoefenen, moeten kinderen een beroep doen 
op wettelijke vertegenwoordiging. Dit betekent echter niet dat de rechtspositie van de 
wettelijke vertegenwoordiger absolute of onvoorwaardelijke voorrang heeft op die van 
het kind, aangezien het belang van het kind hun soms rechten inzake 
gegevensbescherming kan toekennen die de wensen van de ouders of andere wettelijke 
vertegenwoordigers terzijde schuiven. De behoefte aan wettelijke vertegenwoordiging 
impliceert evenmin dat kinderen vanaf een bepaalde leeftijd niet moeten worden 
geraadpleegd over aangelegenheden die hun aanbelangen. 
 
Wanneer de verwerking van de gegevens van een kind is begonnen na de toestemming 
van zijn wettelijke vertegenwoordiger, kan het betrokken kind, wanneer het 
meerderjarig is geworden, de toestemming intrekken. Wanneer de betrokkene echter 
wenst dat de verwerking doorgaat, moet hij zijn uitdrukkelijke toestemming geven 
wanneer dit is vereist. 
                                                           
6  Het recht op bescherming is zo fundamenteel dat het is opgenomen in de Universele Verklaring van 

de Rechten van de Mens (artikel 25) en werd bevestigd in het Internationaal Verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten (artikel 24), het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale 
en culturele rechten (artikel 10, lid 3) en meer recentelijk in het Handvest van de grondrechten van de 
EU (artikel 24).  

7  Dit recht is een bevestiging van het algemene recht op privéleven, dat is vastgesteld in artikel 12 van 
de universele verklaring, artikel 17 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke 
rechten en artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens.  
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Wanneer bijvoorbeeld een wettelijke vertegenwoordiger zijn uitdrukkelijke 
toestemming heeft gegeven om het kind (de betrokken persoon) te laten deelnemen aan 
een klinische proef, moet de voor de verwerking verantwoordelijke, zodra de 
betrokkene rechtsbevoegd is, zich ervan vergewissen of hij nog een geldige grond heeft 
om de persoonsgegevens van de betrokkene te verwerken. Hij moet met name de 
uitdrukkelijke instemming van de betrokken persoon zelf verkrijgen om de proef te 
kunnen laten doorgaan, omdat daarbij gevoelige gegevens betrokken zijn. 
 
In verband met deze kwestie zij eraan herinnerd dat de rechten inzake 
gegevensbescherming het kind toekomen, en niet hun wettelijke vertegenwoordigers, 
die deze rechten alleen maar uitoefenen. 
 
5) – Tegenstrijdige belangen: privéleven en het belang van het kind  
 
Het beginsel van het belang van het kind kan een dubbele rol spelen. Op het eerste 
gezicht vereist het beginsel dat het privéleven van kinderen zo goed mogelijk wordt 
beschermd, door zo veel mogelijk uitvoering te geven aan de 
gegevensbeschermingsrechten van een kind. Er kunnen zich echter situaties voordoen 
waarin het belang van het kind en zijn recht op privéleven tegenstrijdig lijken te zijn. In 
dergelijke gevallen is het mogelijk dat gegevensbeschermingsrechten moeten wijken 
voor het beginsel van het belang van het kind.  
 
Dit is met name het geval voor medische gegevens waarbij bijvoorbeeld een dienst voor 
jeugdwelzijn relevante informatie mag vragen in gevallen van verwaarlozing of 
misbruik van kinderen. Evenzo mag een leerkracht de persoonlijke gegevens van een 
kind aan een maatschappelijk werker meedelen om het kind te beschermen, hetzij 
fysiek, hetzij psychisch. 
 
In extreme gevallen kan het belang van het kind ook in conflict komen met het vereiste 
van de instemming van zijn wettige vertegenwoordiger. Ook in dat geval moet voorrang 
worden gegeven aan het belang van het kind – bijvoorbeeld wanneer de mentale of 
fysieke integriteit van het kind op het spel staat. 
 
6) – Aanpassing aan de mate waarin het kind volwassen is 
 
Aangezien een kind een persoon in ontwikkeling is, moet de uitoefening van zijn 
rechten – ook die welke op gegevensbescherming betrekking hebben – aangepast zijn 
aan het niveau van zijn fysieke en psychische ontwikkeling. Kinderen zijn niet alleen in 
een proces van ontwikkeling, zij hebben ook recht op die ontwikkeling8. De manier 
waarop dat proces in het rechtssysteem wordt beheerd, varieert van staat tot staat, maar 
in elke maatschappij zouden kinderen moeten worden behandeld in overeenstemming 
met de mate waarin ze al volwassen zijn9. 
 
Wat instemming betreft, kan de oplossing variëren van de enkele raadpleging van het 
kind, over een gezamenlijke instemming van het kind en de wettelijke 
vertegenwoordiger, tot zelfs de enkele instemming van het kind wanneer het al 
volwassen is. 
                                                           
8  VN-Verdrag inzake de rechten van het kind – artikelen 7, 27 en 29. 
9  Sommige rechtsstelsels passen dit beginsel toe door de volgende leeftijdscategorieën te 

onderscheiden: jonger dan 12, tussen 12 en 16 en tussen 16 en 18. 
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7) – Recht op inspraak 
 
Kinderen zijn geleidelijk aan in staat om mee te werken aan beslissingen die op hen 
betrekking hebben. Naarmate zij opgroeien moeten zij meer inspraak krijgen over de 
uitoefening van hun rechten, met inbegrip van gegevensbeschermingsrechten10. 
 
De eerste stap van dat recht is het recht om te worden geraadpleegd. 
 
Deze verplichting tot raadpleging bestaat erin rekening te houden met – maar niet 
noodzakelijk toe te geven aan – de eigen mening van het kind11.  
 
Wanneer de kinderen daartoe echter voldoende bekwaam zijn, kan hun inspraak 
toenemen, en zelfs leiden tot een gezamenlijke of autonome beslissing. 
 
Het recht op inspraak kan van toepassing zijn op uiteenlopende onderwerpen, zoals 
geolokalisatie, het gebruik van afbeeldingen van kinderen en andere. 
 
 
B – Vanuit het oogpunt van gegevensbescherming 
 
1) – Toepassingsgebied van het juridisch kader inzake gegevensbescherming 
 
In de relevante richtlijnen op het gebied van gegevensbescherming, te weten de 
richtlijnen 95/46/EG en 2002/58/EG, wordt geen melding gemaakt van het recht op 
privéleven van minderjarigen. Deze rechtsinstrumenten zijn van toepassing op alle 
natuurlijke personen, maar zij bevatten geen specifieke bepalingen betreffende kwesties 
eigen aan kinderen. Dit wil echter niet zeggen dat kinderen geen recht op privéleven 
hebben en dat zij buiten het toepassingsgebied van die richtlijnen vallen. Volgens de 
bewoordingen van de richtlijnen zelf zijn deze van toepassing op elke “natuurlijke 
persoon”, en daarom ook op kinderen. 
 
Gelet op het beperkte personele en materiële toepassingsgebied blijft een aantal vragen 
over de bescherming van het privéleven van kinderen binnen het kader van de richtlijn 
onbeantwoord. In de meeste bepalingen wordt immers geen rekening houden met de 
bijzonderheden van het leven van een kind. Er rijzen problemen met betrekking tot de 
mate waarin een individueel kind volwassen is alsook met betrekking tot het vereiste 
van vertegenwoordiging in rechtshandelingen. 
 
Bij de behoeften van kinderen op het gebied van gegevensbescherming moet met twee 
belangrijke elementen rekening worden gehouden. Ten eerste zijn er de verschillende 
stadia van volwassenheid die bepalen wanneer kinderen zich met hun eigen gegevens 
kunnen beginnen in te laten en ten tweede de mate waarin vertegenwoordigers het recht 
hebben om minderjarigen te vertegenwoordigen in gevallen waarin de openbaarmaking 

                                                           
10  VN-Verdrag inzake de rechten van het kind (artikel 12), Handvest van de grondrechten van de EU 

(artikel 24, lid 1), Verdrag inzake contact met kinderen (artikel 6). 
11  Dat criterium wordt duidelijk vastgesteld in Aanbeveling R (97) 5 van het Comité van Ministers van 

de Raad van Europa inzake de bescherming van medische gegevens - Rec. nr. R (97) 5, van 
13 februari 1997, nrs. 5.5 en 6.3. 
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van persoonsgegevens de belangen van het kind zou schaden. In wat volgt, wordt de 
vraag behandeld hoe de bestaande regels van de richtlijn best kunnen worden toegepast 
om te waarborgen dat het privéleven van kinderen voldoende en doeltreffend wordt 
beschermd. 
 
 
2) – De beginselen van Richtlijn 95/46/EG 

 
 
a) Kwaliteit van de gegevens 
 

De algemene beginselen inzake kwaliteit van de gegevens uit Richtlijn 95/46/EG 
moeten natuurlijk worden aangepast wanneer zij op kinderen worden toegepast. 
Dat betekent: 
 
 

a.1) Eerlijkheid 
 
De verplichting om persoonsgegevens eerlijk te verwerken (artikel 6, lid 1, onder a)) 
moet strikt worden geïnterpreteerd wanneer deze op een kind betrekking heeft. 
Aangezien een kind nog niet volledig volwassen is, moeten de verantwoordelijken voor 
de verwerking zich daarvan bewust zijn en de gegevens zo veel mogelijk te goeder 
trouw verwerken. 
 

a.2) Evenredigheid en ter zake dienend zijn van gegevens 
 

Het in artikel 6, lid 1, onder c), van Richtlijn 95/46/EG vastgestelde beginsel bepaalt dat 
alleen toereikende, ter zake dienende en niet bovenmatige gegevens kunnen worden 
verzameld en verwerkt. 
 
De verantwoordelijken voor de verwerking moeten, wanneer zij de beginselen van 
artikel 6, lid 1, onder c), toepassen, bijzondere aandacht schenken aan de situatie van het 
kind, aangezien zij het belang van het kind steeds moeten eerbiedigen. 
 
In artikel 6, lid 1, onder d), van Richtlijn 95/46/EG is vastgelegd dat persoonsgegevens 
"nauwkeurig dienen te zijn en, zo nodig, dienen te worden bijgewerkt" en dat "alle 
redelijke maatregelen dienen te worden getroffen om de gegevens die, uitgaande van de 
doeleinden waarvoor zij worden verzameld of waarvoor zij vervolgens worden 
verwerkt, onnauwkeurig of onvolledig zijn, uit te wissen of te corrigeren".  
 
Met het oog op de voortdurende ontwikkeling van kinderen moeten de voor de 
verwerking verantwoordelijken bijzondere aandacht schenken aan de verplichting om 
de persoonsgegevens bij te werken. 

 
a.3) Bewaring van gegevens 

 
In dit verband mag het “recht op vergetelheid” niet uit het oog worden verloren dat op 
alle betrokkenen betrekking heeft, vooral op kinderen. Artikel 6, lid 1, onder e), van de 
richtlijn moet dienovereenkomstig worden toegepast. 
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Aangezien kinderen groeien, veranderen hun gegevens en kunnen zij snel verouderen en 
irrelevant worden voor het oorspronkelijke doel waarvoor zij werden verzameld. Als dat 
het geval is, moeten de gegevens niet langer worden bewaard. 
 

 
b) Rechtmatigheid  

 
 
In Richtlijn 95/46/EG worden de grondbeginselen inzake gegevensbescherming 
vastgesteld waaraan de lidstaten zich moeten houden en die zij moeten uitvoeren. Met 
betrekking tot de rechten van kinderen op het gebied van het privéleven, zijn de 
artikelen 7 en 8 van groot belang aangezien daarin de beginselen betreffende de 
toelaatbaarheid van gegevensverwerking worden vastgesteld.  
 
Ten eerste mag de verwerking van persoonsgegevens slechts geschieden indien de 
betrokkene daarvoor zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend. De betekenis 
van het woord "toestemming" wordt verduidelijkt in artikel 2, onder h), van de richtlijn.  
 
De toestemming moet met andere woorden vrij zijn op en informatie berusten. 
Toestemming is echter niet in alle gevallen nodig. Verwerking kan immers ook 
toelaatbaar zijn als aan andere wettelijke verplichtingen is voldaan overeenkomstig 
artikel 7 (onder b) tot en met f)); verwerking is bijvoorbeeld toelaatbaar bij de 
ondertekening van een overeenkomst. 
 
In gevallen waarin wettelijke vertegenwoordigers het privéleven van kinderen schenden 
door hun gegevens te verkopen of te publiceren, rijst de vraag hoe het recht op 
privéleven kan worden beschermd als de kinderen zelf zich niet bewust zijn van de 
inbreuken. Kinderen hebben een wettelijke voogd nodig, maar in een geval als dit 
kunnen zij hun rechten niet uitoefenen. Als de kinderen volwassen genoeg zijn om een 
schending van hun privéleven vast te stellen, moeten zij het recht hebben om gehoord te 
worden door de bevoegde instanties, waaronder de gegevensbeschermingsinstanties. 
 
Wat de andere voorwaarden van artikel 7 van de richtlijn betreft waaronder 
gegevensbescherming toelaatbaar is, moeten de beginselen van het belang van het kind 
en van vertegenwoordiging ook worden geëerbiedigd. Op een bepaalde leeftijd zijn 
kinderen bijvoorbeeld wettelijk in staat om contractuele verbintenissen aan te gaan, bv. 
op het gebied van werkgelegenheid. Dergelijke overeenkomsten kunnen alleen – zo de 
wet dit vereist – geldig zijn wanneer de wettelijke vertegenwoordigers hun toestemming 
hebben gegeven. Voor de sluiting van een overeenkomst of tijdens de uitvoering ervan 
is het mogelijk dat de tegenpartij gegevens wil verzamelen over het kind als werknemer. 
 
Wettelijke vertegenwoordigers vergemakkelijken de gegevensverwerking door hun 
instemming te geven. Ouders of voogden moeten beslissingen nemen op grond van het 
belang van het kind. Zij moeten rekening houden met de wijze waarop het vrijgeven van 
problemen een bedreiging zou kunnen vormen voor het privéleven en de vitale belangen 
van het kind, door bijvoorbeeld medische gegevens niet vrij te geven. Er zijn andere 
domeinen waarop kinderen zelfs onafhankelijk van hun wettelijke vertegenwoordigers 
een beslissing mogen nemen. 
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Wat de voorwaarde van artikel 7, onder e), betreft, zij erop gewezen dat het beginsel 
van het belang van het kind ook als een openbaar belang kan worden aangemerkt. Dat 
kan het geval zijn wanneer de dienst jeugdwelzijn persoonsgegevens van het kind nodig 
heeft om voor het kind te zorgen. De bepalingen van de richtlijn kunnen daarom 
rechtstreeks op die omstandigheden worden toegepast. 
 
De vraag rijst echter of kinderen die in bepaalde gevallen rechtshandelingen kunnen 
stellen zonder de instemming van hun wettelijke vertegenwoordigers (in gevallen 
waarin zij over gedeeltelijke rechten beschikken), ook geldig instemming kunnen 
verlenen voor de verwerking van hun eigen gegevens.  
 
Naargelang van de toepasselijke plaatselijke regelgeving kan dit gebeuren bij 
huwelijken, tewerkstelling, religieuze aangelegenheden, enzovoort. In andere gevallen 
kan de instemming van het kind geldig zijn op voorwaarde dat de wettelijke 
vertegenwoordiger geen bezwaar heeft. Het is ook duidelijk dat rekening moet worden 
gehouden met het niveau van fysische en psychische volwassenheid van kinderen en dat 
zij vanaf een bepaalde leeftijd in staat zijn zaken te beoordelen die op hen betrekking 
hebben. Dit kan belangrijk zijn in gevallen waarin de wettelijke vertegenwoordiger het 
niet eens is met het kind, maar het kind volwassen genoeg is om in zijn eigen belang te 
beslissen, bijvoorbeeld in medisch of seksueel verband. Gevallen waarin het beginsel 
van het belang van het kind het beginsel van vertegenwoordiging inperkt of er zelfs de 
bovenhand op haalt, mogen niet worden verwaarloosd en behoeven verdere overweging. 
 
De ruimste grond voor de toelaatbaarheid verwijst naar het gerechtvaardigde belang van 
de voor de verwerking verantwoordelijke of van de derde (artikel 7, onder f)), behalve 
wanneer het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene 
prevaleren. Bij het opmaken van deze balans moet bijzondere zorg worden besteed aan 
het statuut van kinderen als betrokkenen, door hun belang als leidraad te gebruiken. 
 
 
 c) Gegevensbeveiliging 
 
Artikel 17 van Richtlijn 95/46/EG bepaalt: "De lidstaten bepalen dat de voor de 
verwerking verantwoordelijke passende technische en organisatorische maatregelen ten 
uitvoer dient te leggen om persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, hetzij per 
ongeluk, hetzij onrechtmatig, tegen verlies, vervalsing, niet-toegelaten verspreiding of 
toegang.", en verder: 
 
"Deze maatregelen moeten, rekening houdend met de stand van de techniek en de 
kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen gelet op de 
risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich brengen." 
 
Aan gegevens van kinderen moet bijzondere zorg en aandacht worden besteed. 
Beveiligingsmaatregelen moeten zijn aangepast aan de situatie van het kind. Er zij 
opgemerkt dat kinderen zich minder bewust kunnen zijn van de risico's waaraan zij zijn 
blootgesteld. 
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d) Rechten van de betrokkenen 
 
 d.1) Het recht om te worden geïnformeerd 
 
Er zij opgemerkt dat het toestemmingsvereiste op grond van de richtlijn hand in hand 
gaat met de verplichting om de betrokkenen correct te informeren (de artikelen 10, 11 
en 14). 
 
De Groep heeft reeds in verschillende documenten de gelegenheid gehad om de 
informatievereisten aan te pakken; met name moet rekening worden gehouden met het 
advies over meer geharmoniseerde bepalingen inzake informatieverstrekking (WP 100) 
en met de aanbeveling inzake bepaalde minimumeisen voor het online verzamelen van 
persoonsgegevens in de Europese Unie (WP 43) aangezien zij een duidelijke leidraad 
vormen. 
 
In de context van informatieverstrekking aan kinderen of aan hun wettelijke 
vertegenwoordigers, moet bijzondere aandacht worden besteed aan het verstrekken van 
gelaagde verklaringen aan de hand van eenvoudig, beknopt en educatief taalgebruik dat 
gemakkelijk kan worden begrepen. Een kortere verklaring moet de basisgegevens 
bevatten die moeten worden verstrekt wanneer persoonsgegevens rechtstreeks bij de 
betrokkene of bij een derde partij worden verkregen (artikelen 10 en 11). Die moet van 
een meer gedetailleerde verklaring vergezeld gaan, eventueel via een hyperlink, waarin 
alle relevante nadere gegevens worden verstrekt. 
 
Deze gegevens moeten (steeds) aan de wettelijke vertegenwoordigers worden 
meegedeeld, en ook aan het kind zodra het de nodige bevoegdheid heeft.  
 
Voor gegevens die online staan, zijn bijzondere vereisten van toepassing. 
 
Zoals de Groep heeft opgemerkt in haar aanbeveling over online gegevensverwerking, 
is het fundamenteel dat de verklaringen op de juiste plaats en op het juiste tijdstip 
worden openbaar gemaakt – dat wil zeggen dat zij rechtstreeks op het scherm moeten 
worden getoond, voordat de gegevens worden verzameld. Dit is niet alleen een vereiste 
op grond van de richtlijn, maar het is bijzonder belangrijk als instrument om kinderen 
meer bewust te maken van de mogelijke risico's en gevaren die online activiteiten met 
zich brengen. Er kan immers worden aangevoerd dat dit in de online omgeving, anders 
dan in de werkelijke wereld, de enige kans is voor kinderen om van dergelijke gevaren 
op de hoogte te worden gebracht. 
 
 
 d.2) Recht van toegang 
 
Het recht van toegang wordt normaal door de wettelijke vertegenwoordiger van het kind 
uitgeoefend, maar altijd in het belang van het kind. Naargelang van de mate waarin het 
kind volwassen is, kan het recht in zijn plaats of gezamenlijk worden uitgeoefend. In 
sommige gevallen heeft het kind ook het recht om zijn rechten alleen uit te oefenen. 
 
Wanneer het zeer persoonlijke rechten betreft (bijvoorbeeld op het gebied van 
gezondheid) zouden kinderen zelfs hun artsen kunnen vragen hun medische gegevens 
niet vrij te geven aan hun wettelijke vertegenwoordigers. 
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Dit kan het geval zijn wanneer een tiener aan een arts of via een telefoonlijn seksuele 
gegevens heeft verstrekt en daarbij de wettelijke vertegenwoordigers expliciet heeft 
uitgesloten van die gegevens. 
 
Dat kan ook het geval zijn wanneer het kind zijn wettelijke vertegenwoordigers niet 
vertrouwt en de dienst jeugdwelzijn contacteert, wanneer het bijvoorbeeld drugs 
gebruikt of suïcidale neigingen heeft. 
 
De vraag rijst of wettelijke vertegenwoordigers tot dergelijke gedetailleerde gegevens 
toegang hebben en of het kind zich daartegen kan verzetten. Om na te gaan of het recht 
op privéleven van de kinderen voorrang heeft op het recht op toegang van de wettelijke 
vertegenwoordigers, moeten de belangen van alle betrokken partijen zorgvuldig worden 
afgewogen. Bij deze afweging is het belang van het kind bijzonder belangrijk. 
 
In het geval van toegang tot medische gegevens, kan het oordeel van de arts relevant 
zijn om te beoordelen of de toegang van de wettelijke vertegenwoordigers opportuun is. 
 
De nationale praktijk biedt eveneens nuttige voorbeelden: in het Verenigd Koninkrijk 
bijvoorbeeld hebben tieners die ouder zijn dan 12, het recht om hun recht van toegang 
alleen uit te oefenen.  
 
In verscheidene landen is het recht van toegang van de wettelijke vertegenwoordigers 
tot de gegevens van hun tienerdochters beperkt in het geval van abortus. 
 
Bij wijze van algemene opmerking zijn de criteria voor de toegangsvoorwaarden niet 
alleen de leeftijd van het kind maar ook de vraag of de betrokken gegevens door de 
ouders of door het kind werden verstrekt – hetgeen ook een aanwijzing is voor de mate 
van volwassenheid en zelfstandigheid van het kind. 
 

d.3) Recht op rectificatie, uitwissing of afscherming van gegevens 
 

Het recht van toegang heeft een waarde en betekenis op zichzelf. 
 
Het kan echter ook een manier zijn om de uitoefening van het recht op rectificatie, 
uitwissing of afscherming mogelijk te maken – voor gegevens die niet correct zijn en/of 
niet bijgewerkt. 
 
Over het uitvoeren van deze rechten kunnen vergelijkbare perspectieven worden 
overwogen zoals hierboven beschreven, in verband met het recht op toegang. 

 
d.4) Recht van verzet 

 
Artikel 14, onder a), bepaalt dat de betrokkene het recht heeft om zich, ten minste in de 
gevallen, bedoeld in artikel 7, onder e) en f), om zwaarwegende en gerechtvaardigde 
redenen tegen de verwerking te verzetten. Deze redenen kunnen bijzonder zwaarwegend 
zijn wanneer zij op kinderen betrekking hebben. Er zij aan herinnerd dat de betrokkenen 
in elk geval het recht hebben om zich te verzetten tegen de verwerking van hen 
betreffende persoonsgegevens met het oog op direct marketing (artikel 14, onder b)). 
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e) Aanmelding 
 

Ten slotte is het nodig te verwijzen naar de verplichting tot aanmelding van de 
verwerking wanneer de wet daarin voorziet. 

 
 

 III – Op school 
 
In dit punt van het advies zal worden geïllustreerd hoe de hierboven in herinnering 
gebrachte fundamentele beginselen kunnen worden gespecificeerd in de context van de 
school. Het leven van een kind ontwikkelt zich evenzeer op school als in het gezin en 
het is dan ook normaal dat verscheidene kwesties van gegevensbescherming zich 
voordoen in het leven van kinderen op school. Het gaat om uiteenlopende kwesties, die 
dienovereenkomstig uiteenlopende problemen met zich brengen.  
 
1) – Leerlingendossiers 

 
a) Informatie 

 
Gegevensbeschermingskwesties die op kinderen betrekking hebben (en ook, soms, op 
hun gezin) kunnen zich voordoen in verband met leerlingendossiers van bij hun 
inschrijving op school. Er zijn landen waarin het schoolbesturen krachtens de wetgeving 
toegestaan is te eisen dat formulieren met persoonsgegevens worden ingevuld om 
(geautomatiseerde of andere) leerlingendossiers te kunnen aanleggen. 
  
Op dergelijke formulieren moet aan de betrokkenen worden meegedeeld dat hun 
persoonsgegevens zullen worden verzameld, verwerkt, en met welk doel, wie de voor 
de verwerking verantwoordelijken zijn, en hoe de rechten van toegang en correctie 
kunnen worden uitgeoefend. In voorkomend geval moet hun ook worden meegedeeld 
aan wie deze gegevens kunnen worden vrijgegeven. 
 

b) Beperking van het doel en evenredigheid 
 

Persoonsgegevens mogen alleen in leerlingendossiers worden opgenomen voor 
gerechtvaardigde doeleinden die de scholen nastreven en niet worden verwerkt op een 
wijze de onverenigbaar is met die doeleinden (artikel 6, lid 1, onder b), van de richtlijn) 

 
De gevraagde gegevens mogen niet buitensporig zijn: bv. gegevens over academische 
graden van ouders, hun beroep of arbeidssituatie zijn niet altijd noodzakelijk. De voor 
de verwerking verantwoordelijken moeten nagaan of die gegevens echt noodzakelijk 
zijn.  

 
c) Non – discriminatie 
 

Sommige gegevens in die formulieren kunnen leiden tot discriminatie, bijvoorbeeld 
gegevens betreffende ras, immigrantenstatus, of bepaalde vormen van invaliditeit. 

 
Deze gegevens worden meestal verzameld om zeker te zijn dat de school op de hoogte 
is van en de nodige aandacht besteedt aan leerlingen met culturele (bijvoorbeeld 
linguïstische) of economische moeilijkheden. 
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De beginselen van het belang van het kind en van de strikte beperking van het doel 
moeten de criteria zijn voor de verwerking van dergelijke gegevens. 
 
In verband met de registratie van de geloofsovertuiging van leerlingen moet namelijk 
een strikt perspectief worden toegepast; dit kan alleen worden aanvaard wanneer de aard 
(religieuze school) en administratieve doelen dat rechtvaardigen, en alleen voor zover 
dat strikt noodzakelijk is. Wanneer de gegevens alleen nodig zijn voor administratieve 
doelen (bv. het volgen van een godsdienstles, het aangeven van een voorkeur inzake 
maaltijden) mogen uit de geloofsovertuiging van een leerling geen onnodige gevolgen 
worden getrokken. 
 
Gegevens over de rijkdom en het inkomen van het gezin van het kind kunnen ook tot 
discriminatie leiden, maar mogen worden verwerkt in het belang van het kind, 
bijvoorbeeld wanneer de vertegenwoordigers om een beurs of vermindering van het 
inschrijvingsgeld vragen.  
 
Alle gegevens die kunnen leiden tot discriminatie moeten worden beschermd via 
gepaste beveiligingsmaatregelen, zoals de verwerking in afzonderlijke dossiers, door 
bevoegde en daartoe aangewezen personen, die aan het beroepsgeheim zijn 
onderworpen, en andere passende maatregelen. 
 
De toestemming voor de verwerking van alle gegevens die tot discriminatie kunnen 
leiden, moet duidelijk en ondubbelzinnig zijn. 
 
 

d) Het doelbeginsel 
 

d.1) Mededeling van gegevens 
 
Er zijn gevallen waarin schoolbesturen de namen en adressen van hun leerlingen aan 
derden geven, vaak voor marketingdoeleinden. 
 
Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer gegevens worden verstuurd naar banken of 
verzekeringsmaatschappijen die de leerlingen als klanten willen aantrekken of wanneer 
gegevens van leerlingen aan lokaal gekozen vertegenwoordigers worden meegedeeld. 
Dit is een inbreuk op het doelbeginsel, aangezien gegevens die voor schooldoeleinden 
zijn bedoeld, worden gebruikt voor onverenigbare doeleinden. 
 
Op grond van artikel 6, lid 1, onder b), van Richtlijn 95/46/EG mogen gegevens van 
kinderen niet worden gebruikt voor doeleinden die onverenigbaar zijn met de 
doelstelling die het verzamelen ervan heeft gerechtvaardigd. 
 
De kwestie hier is niet het probleem dat kinderen de geadresseerden zijn van marketing; 
dat is een probleem van consumentenbescherming. Wat op het spel staat, is dat eerst 
persoonsgegevens worden verzameld, om de betrokkenen later marketingboodschappen 
te sturen. Een dergelijke verwerking moet altijd worden onderwerpen aan de 
voorafgaande toestemming van de vertegenwoordigers (en van de kinderen, voor zover 
zij volwassen zijn). 
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In elk geval waarin een marketing-actie als gerechtvaardigd en verenigbaar wordt 
aangemerkt, moet die verwerking steeds op de minst indringerige manier gebeuren. 
  
Naast de bovengenoemde voorwaarden moet, wanneer een derde voor 
marketingdoeleinden gegevens van ouders en/of leerlingen vraagt, de overdracht van 
die gegevens steeds aan de voorafgaande voorlichting en toestemming van de wettelijke 
vertegenwoordigers (en van de kinderen, afhankelijk van de mate waarin zij volwassen 
zijn) worden onderworpen. 
 
 

d.2) Toegang tot gegevens 
 
De gegevens uit het leerlingendossier moeten uiterst vertrouwelijk worden behandeld, 
overeenkomstig het algemene beginsel van artikel 16 van Richtlijn 95/46/EG. 
 
De verwerking van gegevens van bijzondere aard moet aan bijzondere 
beveiligingsvereisten worden onderworpen. 
 
Hieronder volgen voorbeelden van zulke gegevens: 
 

- Tuchtprocedures 
- Opnemen van gevallen van geweldpleging 
- Medische behandeling op school 
- Schooloriëntatie 
- Bijzonder onderwijs voor personen met een handicap 
- Sociale bijstand voor arme leerlingen 

 
Aan de vertegenwoordigers van de leerlingen moet toegang tot die gegevens worden 
verleend (en ook aan de leerlingen zelf, als zij al volwassen zijn). Een dergelijke 
toegang moet strikt zijn geregeld en beperkt tot schoolbesturen, schoolinspecteurs, 
personeel uit de gezondheidszorg, maatschappelijk werkers en 
rechtshandhavingsinstanties. 
 
 

d.3) Schoolresultaten 
 
Verschillende landen hebben verschillende tradities op het gebied van de bekendmaking 
van schoolresultaten.  
 
Er zijn landen met lange tradities van bekendmaking van resultaten. 
 
Het doel van dat systeem is de vergelijking van resultaten mogelijk te maken en 
eventuele klachten of beroep te vergemakkelijken. In die landen moeten scholen strikt 
de nationale rechtsregels naleven en slechts de persoonsgegevens publiceren die 
daarvoor nodig zijn. 
 
In de landen waar schoolresultaten vertrouwelijk zijn, kunnen deze worden vrijgegevens 
aan de wettelijke vertegenwoordigers en aan de leerlingen, die hun recht van toegang 
uitoefenen.  
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Het bekendmaken van de resultaten is afhankelijk van de toestemming van die 
vertegenwoordigers (of ook van de leerlingen, afhankelijk van hun bevoegdheid). 
 
Een bijzonder probleem betreft de bekendmaking van schoolresultaten op het internet, 
hetgeen een handig middel is om die mee te delen aan belanghebbenden. Het risico dat 
aan dit communicatiemiddel verbonden is, vereist dat de toegang tot de gegevens alleen 
mogelijk is met bijzondere beveiliging. Dit kan gebeuren via een beveiligde website of 
persoonlijke paswoorden die worden toegekend aan de wettelijke vertegenwoordigers of 
aan de kinderen, wanneer zij al volwassen zijn. 
 
De modaliteiten van het recht op toegang zullen verschillen, afhankelijk van de mate 
waarin het kind volwassen is. In de basisschool zal het toegangsrecht wellicht meestal 
uitgeoefend worden door wettelijke vertegenwoordigers, terwijl leerlingen in het 
secundair onderwijs zelf toegang kunnen krijgen tot hun gegevens. 
 
 

d.4) Bewaring en schrapping 
 

Het algemene beginsel dat gegevens niet langer mogen worden bewaard dan voor de 
verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld, noodzakelijk is, 
geldt ook in deze context. Derhalve moet zorgvuldig worden nagegaan welke gegevens 
uit schooldossiers moeten worden bewaard, hetzij om educatieve, hetzij om 
professionele redenen, en welke moeten worden gewist, bijvoorbeeld de gegevens 
betreffende tuchtprocedures en -sancties. 
  
2) – Het leven op school 

 
In het dagelijkse leven op school kunnen zich ook problemen in verband met 
gegevensbescherming voordoen. 
 
Er zijn middelen waarmee toezicht wordt gehouden op de schoolgemeenschap, en 
vooral op leerlingen, die bijzonder indringerig zijn. 
 
Dat is met name het geval bij het verzamelen van biometrische gegevens, CCTV en 
RFID-gegevens.  
 
Aan het gebruik van dergelijke toezichtsmiddelen moet steeds uitgebreid overleg tussen 
leerkrachten en ouders (of andere vertegenwoordigers van de leerlingen) voorafgaan, 
rekening houdend met de gestelde doelen en de geschiktheid van de voorgestelde 
middelen. 
 
 

a) Biometrische gegevens – toegang tot de school en tot de kantine 
 
In de loop der jaren zijn de toegangscontroles in scholen toegenomen. Deze 
toegangscontrole kan inhouden dat bij het binnengaan biometrische gegevens worden 
verzameld, zoals vingerafdrukken, iris of vorm van de hand. In bepaalde 
omstandigheden kunnen dergelijke middelen niet in verhouding staan tot het doel, door 
een effect te veroorzaken dat te indringerig is. 
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In elk geval moet het evenredigheidsbeginsel ook op het gebruik van deze biometrische 
middelen worden toegepast. 
 
Het wordt ten zeerste aanbevolen de wettelijke vertegenwoordigers een eenvoudig 
middel ter beschikking te stellen waarmee zij zich kunnen verzetten tegen het gebruik 
van biometrische gegevens van hun kinderen. Als hun recht op verzet wordt 
uitgeoefend, moet aan hun kinderen een kaart of een ander toegangsmiddel worden 
gegeven om tot de schoolgebouwen toegang te krijgen.  
 

b) Closed Circuit Television (CCTV) (gesloten televisiecircuit) 
 
Er is een toenemende tendens om in scholen CCTV te gebruiken om 
beveiligingsredenen. Er is geen aanbevolen oplossing die geldt voor alle aspecten van 
het leven op school en voor alle delen van scholen. 
 
Het feit dat CCTV de persoonlijke vrijheden kan aantasten, betekent dat de installatie 
ervan in scholen bijzondere aandacht vergt. Dit betekent dat dit alleen moet worden 
geïnstalleerd wanneer het nodig is, en wanneer andere, minder indringerige middelen 
om hetzelfde doel te bereiken, niet beschikbaar zijn.  
 
Er zijn plaatsen waar veiligheid van het grootste belang is, zodat CCTV gemakkelijker 
kan worden gerechtvaardigd, bijvoorbeeld aan in- en uitgangen van scholen, alsook van 
andere plaatsen waar mensen voorbijkomen – niet alleen de schoolgemeenschap, maar 
ook mensen die de schoolgebouwen bezoeken om om het even welke reden. 
 
De keuze waar de CCTV-camera's worden geplaatst, moet altijd relevant, adequaat en 
niet-buitensporig zijn in verhouding tot het doel van de verwerking. In bepaalde landen 
werd bijvoorbeeld het gebruik van CCTV-camera's buiten de schooluren als adequaat 
beschouwd wat de gegevensbeschermingsbeginselen betreft. 
 
Aan de andere kant halen in de meeste andere delen van de school het recht op 
privéleven van de leerlingen (en ook dat van leerkrachten en ander schoolpersoneel), en 
de essentiële vrijheid van onderwijs, het van de behoefte aan permanente 
CCTV-bewaking.  
 
Dit is met name het geval in klaslokalen, waar videobewaking niet alleen de vrijheid 
van de leerlingen om les te volgen kan verstoren, maar ook de vrijheid van onderwijs. 
Hetzelfde geldt voor vrijetijdsruimtes, gymnasia en kleedkamers, waar bewaking het 
recht op privéleven kan verstoren. 
 
Deze bemerkingen zijn ook gebaseerd op het recht op ontwikkeling van de 
persoonlijkheid dat alle kinderen hebben. Hun in ontwikkeling zijnd begrip van hun 
eigen vrijheid kan worden aangetast als zij vanaf jonge leeftijd ervan uitgaan dat het 
normaal is onder toezicht te staan via CCTV. Dit is des te meer het geval wanneer 
webcams of soortgelijke toestellen worden gebruikt voor toezicht op afstand op 
kinderen tijdens schooltijd. 
 
In elk geval waarin CCTV gerechtvaardigd is, moeten de kinderen, de rest van de 
schoolgemeenschap en wettelijke vertegenwoordigers allemaal geïnformeerd worden 
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over het bestaan van de bewaking, de verantwoordelijke ervoor, en de doelen ervan. De 
voor kinderen bestemde informatie moet aan hun verstandelijk niveau zijn aangepast. 
 
Voorts moet acht geslagen worden op het feit dat de belangen waarmee rekening moet 
worden gehouden niet alleen de belangen van de leerlingen zijn, maar ook de belangen 
van leerkrachten en ander schoolpersoneel. In sommige landen zijn er zelfs rechtsregels 
van toepassing op het gebruik van CCTV om personeel te controleren.12  
 
De rechtvaardiging en de relevantie van het CCTV-systeem moeten regelmatig door het 
schoolbestuur worden herzien om te beslissen of het al dan niet wordt gehandhaafd. De 
wettelijke vertegenwoordigers van de kinderen moeten dienovereenkomstig worden 
geïnformeerd. 

 
 
 

c) Gezondheid 
 
Gegevens over de gezondheid van leerlingen zijn gevoelige gegevens. Daarom moeten 
bij de verwerking ervan de beginselen van artikel 8 van de richtlijn strikt worden 
nageleefd. Dergelijke gegevens mogen alleen worden verwerkt door artsen, of door 
personen die rechtstreeks “zorg dragen” voor de leerlingen, zoals leerkrachten en ander 
schoolpersoneel die door het beroepsgeheim zijn gebonden. 
 
 
De verwerking van dergelijke gegevens hangt af van de toestemming van de wettelijke 
vertegenwoordigers van de kinderen of van vitale belangen die verband houden met 
school of onderwijs. 
 
 

d) Schoolwebsites 
 

Een toenemend aantal scholen creëert websites die gericht zijn op studenten/leerlingen 
en hun gezinnen en die websites worden het belangrijkste instrument voor externe 
communicatie. Scholen moeten zich ervan bewust zijn dat het verspreiden van 
persoonlijke gegevens een striktere inachtneming van grondbeginselen inzake 
gegevensbescherming rechtvaardigt, in het bijzonder het noodzakelijkheids- en het 
evenredigheidsbeginsel; daarnaast wordt aanbevolen mechanismen van beperkte 
toegang in te stellen om de betrokken persoonlijke gegevens te beveiligen (bv. inloggen 
via gebruikersnaam en paswoord). 

 
 
e) Foto's van kinderen 
 

Scholen hebben vaak de neiging om foto's van hun leerlingen te publiceren (in de pers 
of op het internet). Aan de publicatie door scholen van foto's van hun leerlingen op het 
internet moet bijzondere aandacht worden besteed. Er moet steeds een evaluatie worden 
gemaakt van het soort foto, van de relevantie om die te publiceren en van het doel 

                                                           
12  Zie ook WP 89 (Advies 4/2004 van 11 februari 2004). 
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waartoe dat gebeurt. De kinderen en hun wettelijke vertegenwoordigers moeten over de 
publicatie worden ingelicht. 
 
Wanneer de school voornemens is individuele foto's van geïdentificeerde kinderen te 
publiceren, moet de voorafgaande toestemming van de ouders of andere wettelijke 
vertegenwoordigers worden verkregen (of van het kind, als het al volwassen genoeg is). 
 
In het geval van groepsfoto's, namelijk bij schoolevenementen, en steeds in 
overeenstemming met de nationale wetgeving, is het mogelijk dat scholen geen 
voorafgaande toestemming aan de ouders moeten vragen, wanneer de leerlingen niet 
gemakkelijk op basis van de foto's kunnen worden geïdentificeerd. Niettemin moeten 
scholen de kinderen, ouders en wettelijke vertegenwoordigers in die gevallen inlichten 
over het feit dat de foto zal worden genomen en hoe die zal worden gebruikt.  
 
Dit zal hen de kans bieden te weigeren om op foto te staan. 
 

f) Leerlingenkaarten 
 

Voor toegangscontrole en het toezicht op aankopen: veel scholen gebruiken 
leerlingenkaarten niet alleen om de toegang tot de school te controleren, maar ook om 
toezicht te houden op de aankopen van de kinderen. Het is twijfelachtig of het tweede 
doel wel volledig verenigbaar is met het privéleven van het kind, vooral wanneer het 
een bepaalde leeftijd heeft. 
 
In elk geval moeten de twee functies worden gescheiden aangezien de tweede 
problemen kan opleveren in verband met het privéleven. 
 
Voor de lokalisatie van leerlingen13: Een andere controlemiddel dat in bepaalde scholen 
wordt gebruikt (al dan niet met een kaart) is de lokalisatie van leerlingen via RFID 
badges. In dit geval moet de relevantie van een dergelijk systeem worden 
gerechtvaardigd met betrekking tot de specifieke risico's die op het spel staan, in het 
bijzonder wanneer alternatieve controlemethoden beschikbaar zijn. 
 
 
g) Videofoons in scholen 
 
Scholen kunnen een cruciale rol spelen bij het nemen van voorzorgsmaatregelen voor 
het gebruik van MMS, audio- en video-opnames wanneer daarbij persoonsgegevens 
betrokken zijn die naar derde partijen verwijzen, zonder dat de betrokkenen zich 
daarvan bewust zijn. Scholen moeten hun studenten waarschuwen dat onbeperkte 
verspreiding van video-opnames, audio-opnames en digitale foto's kan leiden tot 
ernstige inbreuken op het privéleven van de betrokkenen en op de bescherming van 
persoonsgegevens. 
 
 

                                                           
13  Zie WP 115 (aangenomen op 25 november 2005) over de beginselen betreffende de lokalisatie van 

minderjarigen. 
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3) – Schoolstatistieken en andere studies 
 
In de meeste gevallen zijn persoonsgegevens niet nodig om statistieken op te stellen 
(niettemin kan dit in uitzonderlijke gevallen het geval zijn; bijvoorbeeld wanneer 
statistieken worden gemaakt over professionele integratie).  
 
Overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder e), van de richtlijn mogen statistische gegevens 
de identificatie van de betrokkenen niet mogelijk maken, noch rechtstreeks, noch 
indirect. 
 
Vaak worden studies uitgevoerd met gebruikmaking van verscheidene 
persoonsgegevens van leerlingen, die zijn verkregen met min of meer gedetailleerde 
vragenlijsten. Het verzamelen van deze gegevens moet door de wettelijke 
vertegenwoordiger worden toegestaan (in het bijzonder wanneer het gevoelige gegevens 
betreft), en de vertegenwoordigers moeten worden ingelicht over het doel en over de 
ontvangers van de studie.  
 
Voorts moet, wanneer het mogelijk is studies te maken zonder identificatie van de 
kinderen, die procedure worden gevolgd.  
 
 
 IV – Conclusie 
 
1) – Recht  
 
In dit advies wordt aangetoond dat de bepalingen van het huidige juridisch kader de 
bescherming van gegevens van kinderen in de meeste gevallen afdoend garandeert. 
 
Een noodzakelijke voorwaarde voor de doeltreffende bescherming van het privéleven 
van het kind is echter dat de bepalingen worden toegepast overeenkomstig het beginsel 
van het belang van het kind. Bij de toepassing moet rekening worden gehouden met de 
specifieke situaties van minderjarigen en die van hun vertegenwoordigers. De 
Richtlijnen 95/46/EG en 2002/58/EG moeten dienovereenkomstig worden uitgelegd en 
toegepast. 
 
In gevallen van tegenstrijdige belangen kan een oplossing worden nagestreefd door de 
richtlijnen uit te leggen overeenkomstig de algemene beginselen van het VN-Verdrag 
inzake de rechten van het kind, namelijk het belang van het kind en tevens door te 
verwijzen naar de andere reeds vermelde rechtsinstrumenten. 
 
De lidstaten worden aangemoedigd om hun wetgeving in overeenstemming te brengen 
met de bovengenoemde uitlegging door de noodzakelijke maatregelen te nemen. Ook 
aanbevelingen of andere geschikte instrumenten over dit onderwerp op communautair 
niveau zouden gunstig worden onthaald. 
 
Zoals reeds opgemerkt, bevat dit advies slechts de algemene beginselen inzake het 
privéleven en gegevensbescherming die relevant zijn voor de gegevens van kinderen, en 
de toepassing ervan op het belangrijke domein van het onderwijs. Andere specifieke 
domeinen zouden het voorwerp kunnen uitmaken van afzonderlijk onderzoek door deze 
Werkgroep in de toekomst. 
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2) – Praktijk 
 
Dit advies bevat de algemene punten van bezorgdheid en overwegingen in verband 
gegevensbescherming en kwesties inzake het privéleven die op kinderen betrekking 
hebben. De Groep heeft het domein van het onderwijs gekozen als een eerste stap in de 
aanpak van deze kwestie omwille van het belang van onderwijs in de samenleving. 
Zoals kan worden vastgesteld, is de aanpak voor de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer van kinderen gebaseerd op vorming – door gezinnen, scholen, 
gegevensbeschermingsinstanties, kindergroepen en anderen over het belang van 
gegevensbescherming en het privéleven, en de gevolgen van het vrijgeven van 
persoonsgegevens als dat niet nodig is. 
 
Als onze samenlevingen een ware cultuur van gegevensbescherming willen nastreven in 
het bijzonder en het privéleven willen verdedigen in het algemeen, moet worden 
begonnen met de kinderen, niet alleen als een groep die bescherming nodig heeft of als 
subjecten waarvan de rechten moeten worden beschermd, maar ook omdat zij moeten 
worden bewust gemaakt van hun verplichtingen om de persoonsgegevens van anderen 
te eerbiedigen. 
 
Om dit doel te bereiken, moet de school een centrale rol spelen.  
 
Kinderen en leerlingen moeten worden opgevoed tot autonome burgers van de 
informatiemaatschappij. Daartoe is het cruciaal dat zij van in een vroeg stadium leren 
over het belang van het privéleven en gegevensbescherming. Deze concepten zullen hen 
in staat stellen later geïnformeerd beslissingen te nemen over welke gegevens zij willen 
vrijgeven, aan wie en onder welke voorwaarden. Gegevensbescherming moet 
systematisch worden opgenomen in schoolplannen, in overeenstemming met de leeftijd 
van de leerlingen en de aard van de onderwezen onderwerpen. 
 
Kinderen mogen nooit, om redenen van beveiliging, worden geconfronteerd met 
overmatig toezicht dat hun autonomie zou beperken. In deze context moet een 
evenwicht worden gevonden tussen de bescherming van de intimiteit en het privéleven 
van kinderen en hun veiligheid.  
 
Wetgevers, politieke leiders en onderwijsinstellingen moeten, op hun respectieve 
bevoegdheidsdomeinen, doeltreffende maatregelen nemen om deze kwesties aan te 
pakken.  
 
Zoals in dit document al de hele tijd wordt gesteld, zijn vorming en 
verantwoordelijkheid cruciale instrumenten voor de bescherming van gegevens van 
kinderen. Om een betere bescherming van de persoonsgegevens van minderjarigen te 
bereiken, is het cruciaal dat de personen die zich rechtstreeks met de vorming van 
kinderen bezighouden, vooraf een uitgebreide opleiding in de beginselen van 
gegevensbescherming hebben gekregen. 
 
De rol van de gegevensbeschermingsinstanties is viervoudig: opvoeden en informeren 
van in het bijzonder kinderen en instanties die verantwoordelijk zijn voor jeugdwelzijn; 
beïnvloeden van beleidsmakers om hen de juiste beslissingen te doen nemen met 
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betrekking tot kinderen en privéleven; de voor de verwerking verantwoordelijken 
bewust maken van hun verplichtingen; en hun bevoegdheden gebruiken tegen personen 
die de wetgeving niet naleven of die zich niet houden aan de gedragscodes of beste 
praktijken op dit gebied. 
 
In dit verband kan een doeltreffende strategie bestaan in het opstellen van 
overeenkomsten tussen gegevensbeschermingsinstanties, ministeries van Onderwijs en 
andere bevoegde instanties, waarin in duidelijke en praktische bewoordingen 
wederzijdse samenwerking op dit gebied wordt gedefinieerd om de gedachte dat 
gegevensbescherming een grondrecht is, te cultiveren. 
 
Kinderen zouden met name moeten worden bewust gemaakt van het feit dat zij zelf in 
eerste instantie de beschermers zijn van hun persoonsgegevens. Overeenkomstig dit 
criterium moet de geleidelijke inspraak van kinderen in de bescherming van hun 
persoonsgegevens (van raadpleging tot beslissing) daadwerkelijk tot stand komen. Dit is 
een gebied waarop de doeltreffendheid van het stimuleren van de eigen 
verantwoordelijkheid kan worden aangetoond.  
 
 

Gedaan te Brussel, 11.2.2009 
 
Voor de werkgroep 
De voorzitter 
Alex TÜRK 

 


