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Samenvatting
De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming wil kinderen en jongeren beschermen door
een leeftijdsgrens van 16 jaar, met 13 jaar als absolute ondergrens, in te voeren voor zelfstandige
toegang tot ‘diensten van de informatiemaatschappij’. Hieronder is ook digitale media, en sociale
media in het bijzonder, inbegrepen. Onder deze vastgestelde leeftijd is toegang slechts mogelijk na
ouderlijke toestemming.
Vanuit een kinderrechtenperspectief roept dit enkele fundamentele vragen op. Kinderrechten kennen
aan kinderen en jongeren een volwaardige plaats toe als burgers in onze maatschappij. Om deze plaats
te vrijwaren, moet een evenwicht gevonden worden tussen rechten die te maken hebben met
bescherming, participatie en voorzieningen; beter bekend als de drie p’s, nl. protectie, participatie en
provisie. Deze balans is in de verordening ver zoek. Zonder de specifieke noden van (kwetsbare)
kinderen en jongeren over het hoofd te willen zien, is de nadruk die de verordening op bescherming
door afscherming legt, sterk overroepen.
Vooreerst staat deze nadruk op bescherming haaks op wetenschappelijk onderzoek en op de realiteit
waarin kinderen en jongeren leven. Cijfers uit Vlaams, Europees en internationaal onderzoek tonen
aan dat kinderen al van jongs af aan toegang hebben tot én -actief- gebruik maken van online
informatiediensten, en dit in heel wat domeinen van hun leefwereld (binnen het gezin, op school, in
de vrije tijd, in de hulpverlening…). In groeiende mate zijn kinderen en jongeren niet enkel ‘passief
consument’, maar ook ‘actief producent’ van digitale media. Een leeftijdsgrens voor mediagebruik op
16 of zelfs 13 jaar doet afbreuk aan deze betrokkenheid. Wetenschappelijk onderzoek heeft bovendien
ten overvloede aangetoond dat kinderen en jongeren in de onlinewereld niet beschermd worden door
ze klein te houden: het gros van de kinderen en jongeren vaart net wel bij deelname aan het
wereldwijde web, omdat ze weerbaarheid, coping strategieën en digitale vaardigheden ontwikkelen.
Dit advies wil de Vlaamse en federale overheid daarom appelleren op haar onmisbare rol om ook in
dit domein kinderrechten op de voorgrond te plaatsen.

2

Aanbevelingen
KeKi formuleert op basis van voorliggend advies volgende elf aanbevelingen:
1. Voorzie in een beleid, met inbegrip van regelgeving, dat kinderrechten op de voorgrond plaatst
en dus als leidraad hanteert. Op het vlak van toegang tot en gebruik van de diensten van onze
informatiemaatschappij, waaronder digitale media, moet er een evenwicht bestaan tussen
protectie, participatie en provisie.
2. Faciliteer ‘begeleide participatie’, waarbij kinderen en jongeren actief ondersteund en
gestimuleerd worden, maar eveneens effectief beschermd worden waar nodig.
3. Investeer in het aanleren en verbeteren van digitale vaardigheden. ‘Knoppenkennis’ mag niet
afhankelijk worden gesteld van persoonlijke interesses en evenmin van sociaal-economische
mogelijkheden.
4. Continueer en versterk het spoor van mediawijsheid dat Vlaanderen heeft ingeslagen.
Participatie, emancipatie en ondersteuning zijn een eerste stap in de vertaling van
kinderrechten naar de concrete realiteit.
5. Stimuleer differentiatie in online informatiediensten, ook bij grote aanbieders, zodat ook
kinderen na ouderlijke toestemming toegang hebben tot de informatiediensten.
6. Voorzie in een duidelijk wetgevend kader om te vermijden dat de toestemmingsvereiste dode
letter blijft.
7. Zet actief in op het bereiken van een Europese consensus om de leeftijdgrens op 13 jaar vast
te stellen. Iedere Europese jongere heeft recht op een gelijktijdige zelfstandige toegang tot de
informatiediensten.
8. Blijf het debat aangaan of de huidige leeftijdsgrens de realiteit wel weerspiegelt en zet indien
nodig, verandering in gang.
9. Beschouw ook voor kinderen en jongeren de online en offline leefwereld als één leefwereld
en handel hiernaar. Dit sluit niet uit dat waar nodig differentiatie mogelijk én nodig is.
10. Wees bewust en sta stil bij het gehanteerde kindbeeld bij het uitstippelen van een beleid. Voer
een beleid dat een holistisch kindbeeld voorop stel, waarin welzijn-bescherming én
zelfbeschikking-verantwoordelijkheid als fundamentele eigenschappen van kinderen en
jongeren gezien worden en een plaats krijgen.
11. Verwacht niet alle heil van ouderlijke toestemming. Ook volwassenen zijn vaak vragende partij
naar meer mediawijsheid, informatie, transparantie en aanleren van digitale vaardigheden.
Een overheid is verplicht om een ondersteunend beleid uit te werken.
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I.

Inleiding

Sinds 2006 gaat Mediaraven, eerst met Graffiti vzw en vanaf 2013 tezamen met Linc vzw, tweejaarlijks
het gebruik en de rol van de nieuwe media in het leven van 9- tot 18-jarigen in Vlaanderen na. De
onderzoeksrapporten (de zgn. “Apestaartjaren”) tonen een permanente groei aan van gebruik van
digitale media bij kinderen en jongeren.1 De meest recente cijfers tonen aan dat maar liefst 38% van
de 9- tot 12-jarige Europese jongeren actief zijn op ‘social networking systems’. Tussen de 13 en 16
jaar zijn dat 77% van de jongeren (NSPCC, 2013). In Vlaanderen hebben 92% van de jongeren (12-18
jaar) een eigen smartphone. Facebook (87%) is het meest gebruikte sociale netwerk bij jongeren (1218 jaar). Maar ook Snapchat (70%) en Instagram (60%) zijn populair. Bij kinderen (9-12 jaar) is YouTube
(43%) het populairste netwerk, gevolgd door Ketnet (42%). 63% van de Vlaamse jongeren hebben een
data-abonnement (3G/4G). Van de mobiele berichtendiensten wordt voornamelijk Facebook
Messenger (87%) gebruikt, maar de kloof met Snapchat (66%) is klein (Apestaartjaren 6.1, 2016). Ook
uit Europees onderzoek blijkt dat 60 % van de jongeren tussen 9 en 16 jaar dagelijks online vertoeft
(EU Kids Online Report, 2014). Wereldwijd wordt geschat dat 30 % van alle internetgebruikers
personen jongeren dan 18 jaar zijn (Livingstone et al.,2015).
Wanneer deze cijfers naast de nieuwe Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming
van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens worden gelegd, rijzen
vragen naar afstemming tussen beleid en realiteit. Meer bepaald stelt artikel 8 van de verordening
stelt dat jongeren tot 16 jaar de toestemming van hun ouders nodig hebben om toegang te krijgen tot
‘diensten van de informatiemaatschappij’,2 waaronder digitale media, en sociale media in het
bijzonder3. De verordening voorziet wel in de mogelijkheid om die leeftijd te verlagen tot minimaal 13
jaar. Vlaanderen gaf intussen aan deze mogelijkheid te willen benutten (Vlaams Parlement, 2016).
Hierbij geeft het gehoor aan het advies van het Kinderrechtencommissariaat
(Kinderrechtencommissariaat, 2016).
Toch vindt het Kenniscentrum Kinderrechten (hierna KeKi) het alsnog belangrijk om een aantal
aspecten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming tegen de achtergrond van
kinderrechten door te lichten en hieraan een aantal beleidsaanbevelingen te koppelen. Gegrond op de
-terechte- bescherming van het recht op privacy hanteert de nieuwe verordening een sterke
beschermingsfocus voor wat betreft de toegang tot en het gebruik van informatiediensten door
kinderen en jongeren. Deze laatsten worden geacht meer ‘kwetsbaar’ te zijn dan volwassenen en

1

Raadpleeg voor meer informatie: https://www.apestaartjaren.be/.
VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en
tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, Publicatieblad van de Europese Unie 4 mei 2016, http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN. Hierna Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Art. 8, 1 Verordening 2016/679: ‘Wanneer artikel 6, lid 1, punt a), van toepassing is in verband met een rechtstreeks aanbod
van diensten van de informatiemaatschappij aan een kind, is de verwerking van persoonsgegevens van een kind rechtmatig
wanneer het kind ten minste 16 jaar is. Wanneer het kind jonger is dan 16 jaar is zulke verwerking slechts rechtmatig indien
en voor zover de toestemming of machtiging tot toestemming in dit verband wordt verleend door de persoon die de ouderlijke
verantwoordelijkheid voor het kind draagt’.
3
De term ‘digitale media’ verwijst naar mediavormen (communicatiemiddelen) die digitaal verlopen, en dus niet op papier
staan. Televisie, internet, sms, e-mail, cd-roms, computerprogramma's en games zijn voorbeelden van digitale media. Sociale
media is een hiervan een onderdeel en is een verzamelnaam voor alle internet-toepassingen waarmee het mogelijk is om
informatie met elkaar te delen. Het betreft niet alleen informatie in de vorm van tekst (nieuws, artikelen). Ook geluid
(podcasts, muziek) en beeld (fotografie, video) worden gedeeld.
2
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bijgevolg nood te hebben aan een bijzonder beschermingsregime.4 De Algemene Verordening
Gegevensbescherming installeert daarom een leeftijdsgrens bij kinderen en jongeren voor vrije
instemming. Deze insteek doet vragen rijzen naar de conformiteit van de verordening met
wetenschappelijk gefundeerde Europese en nationale onderzoeksresultaten, en met de dagdagelijkse
realiteit en kinderrechten in het bijzonder.
KeKi wil daarom dit onderwerp vanuit een wetenschappelijke, interdisciplinaire en kritischemancipatorische visie benaderen, met aandacht voor een evenwicht tussen betrokkenheid en
distantie (KeKi, 2012). In dit advies wil het een veronderstelde algemene consensus van het
beschermingswaardig kind problematiseren aan de hand van wetenschappelijk onderzoek. Dit wil niet
zeggen dat we de notie ‘bescherming’ geheel opzij schuiven, maar dit minstens in een breder en
evenwichtiger perspectief willen plaatsen. In voorliggende analyse bouwt KeKi verder op bevindingen
die voortvloeien uit zijn activiteiten (onderzoek, presentaties, onderzoeksplatform, databank,
beleidsadviezen…) met betrekking tot de thematiek van (digitale) media en kinderrechten.
We vertrekken met een beknopte bespreking van de juridische context alvorens een aantal kritische
bedenkingen te formuleren.

II.

Wettelijk kader
A.

Kinderrechten

Het is belangrijk deze verordening te kaderen binnen het recht in zijn geheel. Zo benadert KeKi deze
verordening vanuit een kinderrechtelijk perspectief.
Kinderrechten zijn de mensenrechten van kinderen en jongeren. Ze zijn een hefboom om sociale
verhoudingen in kaart te brengen en te veranderen. Het zijn fundamentele normen die duidelijk maken
dat kinderen en jongeren als volwaardige burgers een eigen plaats hebben in onze maatschappij (KeKi,
2012). Juridisch gezien worden kinderrechten vertaald in wetten, regulering en beleid. De sterkte van
dit kinderrechtenperspectief is nu dat kinderrechten meer zijn dan enkel juridische normen. Ze hebben
ook een belangrijke maatschappelijke betekenis. Kinderrechten zijn verbonden met opvattingen van
de samenleving over de manier waarop we naar kinderen en jongeren kijken en met hen omgaan.
Eveneens vormen kinderrechten een vertrekpunt voor kritische reflectie. Veronderstellingen, kennis,
waarden en normen die richtinggevend zijn in onze sociale, pedagogische en juridische omgang met
kinderen en jongeren worden voortdurend bevraagd. Deze vragende houding maakt impliciete
uitgangspunten expliciet. Op die manier worden uitgangspunten ook onderwerp van een
maatschappelijk debat.
De concrete invulling van kinderrechten kan op verschillende manieren gebeuren. Volgens de ene zijn
kinderrechten bedoeld om zelfbeschikking maximaal in te vullen. Voor de andere gaat het veeleer om
de bescherming van essentiële waarden, in het bijzonder van kinderen en jongeren in kwetsbare
situaties. Hanteren van een kinderrechtenperspectief veronderstelt eigenlijk een evenwichtsoefening.
Algemene Verordening Gegevensbescherming, preambule, 38: ‘Kinderen hebben met betrekking tot hun persoonsgegevens
recht op specifieke bescherming, aangezien zij zich allicht minder bewust zijn van de betrokken risico's, gevolgen en
waarborgen en van hun rechten in verband met de verwerking van persoonsgegevens. (onderlijning KeKi)
4
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Het vraagt een zoeken in regelgeving én in eigen houding naar een aanpak die een evenwicht vindt
tussen de kwetsbaarheid en de verantwoordelijkheid van ieder kind of jongere. De context bepaalt
mee het vinden van deze balans.
Kinderrechten nodigen daarom uit om het kind en de jongere te zien als mede-actor in de discussie
over digitaal mediagebruik. Kinderrechten kunnen de Vlaamse, en ruimer de Europese en
internationale visie op het omgaan met het digitaal mediagebruik bij kinderen en jongeren, voeden.
Het aanknopingspunt voor voorliggende analyse vormen de verplichtingen van de staat die
voortvloeien uit het VN-Verdrag voor de Rechten van het Kind van 20 november 1989 (hierna
Kinderrechtenverdrag) en hoe men als staat met deze verplichtingen omgaat (KeKi, 2012).
Het debat omtrent de toegang tot en gebruik van digitale media door kinderen en jongeren moet
worden gekaderd binnen de verscheidene typologieën rechten en verplichtingen die het
Kinderrechtenverdrag vervat. Enerzijds kunnen de rechten opgedeeld worden in drie grote groepen,
namelijk participatie-, provisie- en protectierechten. Die drie ‘P’s’ reflecteren de idee dat
kinderrechten meer dan enkel bescherming horen te bieden. Ze erkennen kinderen en jongeren als
maatschappelijke actoren die recht hebben op en nood hebben aan deelname en voorzieningen die
hen in staat stellen zich te ontwikkelen en manifesteren als volwaardige burgers (KeKi, 2012).
Anderzijds zijn er de verplichtingen (van de staat) die kunnen worden opgesplitst in drie categorieën,
namelijk: de verplichting om te eerbiedigen, te beschermen en te vervullen. De verplichting om te
vervullen kan op haar beurt onderverdeeld worden in de verplichting om te promoten, te faciliteren
en te vervullen (Vandenhole, 2007). Daaruit volgt dat een staat niet kan vervallen in een louter passieve
rol als het zijn mensenrechtenverplichtingen wil naleven (KeKi, 2012).
Wetgeving en beleid moeten dus rekening houden met en voldoen aan de complexiteit die de rechten
en verplichtingen van het Kinderrechtenverdrag vervatten, opdat ze een kinderrechtentoets zouden
kunnen doorstaan. Het VN-Kinderrechtencomité, dat waakt over de toepassing van het
Kinderrechtenverdrag, onderstreept het belang van recht op bescherming van de privacy van ieder
kind in relatie tot digitale media en in het bijzonder internet. Mogelijke risico’s op misbruik moeten
worden vermeden door het ontwikkelen van effectieve beschermingsmechanismen, waaronder
bewustmakingsprogramma’s over mogelijke online risico’s en leeftijdsaangepaste ‘privacy-settings’,
zonder dat deze een gelijke en veilige toegang tot en gebruik van digitale media zouden inperken.
Digitale media heeft immers het potentieel om alle kinderrechten te bewerkstelligen. Een bijzondere
nadruk wordt gelegd op het recht op vrije meningsuiting, op aangepaste en kindvriendelijke
informatie, participatie, onderwijs, rust, ontspanning en spel, kunst en cultuur.5 Daarbovenop gelast
het VN-Kinderrechtencomité dat staten duidelijke en voorspelbare wetgeving moeten uitvaardigen die
aanbieders verplicht het recht op participatie van jongeren te eerbiedigen.6
Alle lidstaten van de Europese Unie hebben het Kinderrechtenverdrag geratificeerd en er zich bijgevolg
toe verbonden kinderrechten in hun intern recht te respecteren en toe te passen. Artikel 24 van het
Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie7 waarborgt bovendien in zijn artikel 24 de

VN-COMITÉ VOOR DE RECHTEN VAN HET KIND, Report of the 2014 day of general discussion “Digital media and children’s rights”,
2014, http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/Discussions/2014/DGD_report.pdf.
6 VN-COMITÉ VOOR DE RECHTEN VAN HET KIND (2013), General Comment No. 16 on State obligations regarding the impact of the
business
sector
on
children’s
rights,
17
April
2013,
CRC/C/GC/16,
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=5&DocTypeID=11.
7 HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN VAN DE EUROPESE UNIE, 2000/C 364/01, Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 18
december 2000, http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_nl.pdf.
5
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rechten van het kind. Onder meer lid twee bepaalt dat “[b]ij alle handelingen betreffende kinderen,
ongeacht of deze worden verricht door overheidsinstanties of particuliere instellingen, vormen de
belangen van het kind de eerste overweging”.

B.

Bescherming

als

leidraad

binnen

de

Algemene

Verordening

Gegevensbescherming
Om mee te zijn met het digitaal tijdperk, de digitale bedrijfswereld te stimuleren maar tegelijkertijd
ook oog te hebben voor eerbiediging van ieders fundamenteel recht op privacy, achtte de Europese
Commissie het in 2012 wenselijk om de bestaande Europese Richtlijn betreffende de Bescherming van
Persoonsgegevens8 te vernieuwen en actualiseren.9 Na een voorbereidend proces van drie jaren werd
het voorstel tot wijziging van regelgeving van de Commissie door het Europees Parlement en de Raad
eind december 2015 aangenomen,10 wat uiteindelijk leidde tot de Algemene Verordening
Gegevensbescherming van 26 april 2016. De Algemene Verordening Gegevensbescherming beoogt
onder meer iedere Europese burger meer controle over en toegang tot zijn persoonlijke gegevens te
geven. Deze bescherming en controle geldt ook voor gegevensverkeer buiten Europa, wat vaak het
geval is bij online gegevensverkeer. De Europese Unie bevestigt hierbij dat bescherming van
persoonlijke gegevens (privacy) een fundamenteel recht van iedere Europese burger is en blijft.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming legt de leeftijdsgrens om zelfstandig te kunnen
instemmen met de verwerking van persoonsgegevens door diensten van de informatiemaatschappij
op 16 jaar.11 Kinderen of jongeren jonger dan 16 jaar die van de diensten gebruik willen maken, moeten
toestemming bekomen van de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind of de
jongere draagt. Concreet moet dit wanneer hun persoonsgegevens voor marketingdoeleinden
gebruikt worden, wanneer die nodig zijn voor het opstellen van persoonlijkheids- of
gebruikersprofielen of als een aanbieder persoonsgegevens verzamelt over kinderen om ze
rechtstreeks te gebruiken bij aan kinderen verstrekte diensten.12 Uitgesloten van het
toepassingsgebied van de verordening zijn het verwerken van gegevens in de context van preventieve
of adviesdiensten die rechtstreeks aan een kind worden aangeboden. In dat geval is de toestemming
van de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt, niet vereist.
De verordening voorziet evenwel in de mogelijkheid om die leeftijdsgrens tot zelfstandige instemming
te verlagen tot 13 jaar.13 Voor wat betreft de toegang tot de digitale informatiediensten, zoals
Facebook, Gmail en Snapchat, komt dit overeen met de leeftijd die vandaag gangbaar is als gevolg van

RICHTLIJN (EU) 95/46/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming
van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die
gegevens. Hierna Europese Richtlijn betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens. http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:nl:HTML. Deze richtlijn werd naar Belgisch recht omgezet in
de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens, BS 18 maart 1993. Hierna de Wet Verwerking Persoonsgegevens.
9
Persbericht Europese Commissie van 25 januari 2012, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-46_en.htm?locale=en.
10
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6385_en.htm
11 Art. 8, 1ste lid en 94 Algemene Verordening Gegevensbescherming.
12 Punt 38 Preambule Algemene Verordening Gegevensbescherming.
13 Art. 8, 1ste lid Algemene Verordening Gegevensbescherming.
8
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de Amerikaanse Children’s Online Privacy Protection Act14 (hierna COPPA). Deze bepaalt immers dat
alle aanbieders die zich rechtstreeks op kinderen jonger dan 13 richten of die weten dat ze data
verwerken van kinderen jonger dan 13, ongeacht of dat hun doelpubliek is, verifieerbare ouderlijke
toestemming moeten verkrijgen (Bartoli, 2009).
Het vastleggen van een leeftijdsgrens is niet het enige beschermingsmechanisme waarin de Algemene
Verordening Gegevensbescherming voorziet. De verordening waarborgt eveneens ‘het
transparantiebeginsel’ als ‘het recht om vergeten te worden’. Het transparantiebeginsel schrijft voor
dat communicatie in verband met de gegevensverwerking beknopt, transparant, begrijpelijk en
gemakkelijk toegankelijk is en in duidelijke en eenvoudige taal geschreven is, in het bijzonder wanneer
die informatie voor een kind bestemd is.15 De verantwoordelijkheid daarvoor wordt bij de verwerker
gelegd. Dit ligt in lijn met de aanbeveling van het VN-Kinderrechtencomité naar aanleiding van de dag
van algemene discussie.16
Het recht om vergeten te worden, kent zijn grondslag in de Europese Richtlijn betreffende de
Bescherming van Persoonsgegevens.17 Het wordt nu in de verordening geformaliseerd en verder
verfijnd, onder meer naar aanleiding van het Google Spain-arrest van het Europees Hof van Justitie.18
Het Google Spain-arrest betrof een klacht van de Spanjaard Mario Costeja González, die als resultaat
bij een zoekopdracht, met zijn naam als zoekterm, op google een link naar een publicatie uit een
dagblad uit 1998 terugvond. In dat dagblad stond een aankondiging van een executoriale verkoop van
een onroerend goed waarin González als eigenaar werd aangeduid. González wilde dat Google deze
links niet meer zou tonen en startte daarover een procedure in Spanje (Kulk & Zuiderveen Borgesius,
2015). De Spaanse rechter stelde op zijn beurt een prejudiciële vraag aan het Europees Hof van Justitie,
dat oordeelde dat de Europese Richtlijn betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens het recht
vervat om, onder bepaalde voorwaarden, zoekresultaten op basis van hun naam te laten
verwijderen.19 Het gaat om een beoordelingsplicht in hoofde van de aanbieder, wat wil zeggen dat die
zelf een afweging maakt, en die informatie moet verwijderen die “gelet op het geheel van de
omstandigheden van het onderhavige geval, ontoereikend, niet of niet meer ter zake dienend of
bovenmatig is ten aanzien van het doel van de betrokken verwerking door de exploitant van de
zoekmachine”, ook wanneer het rechtmatige informatie betreft.20

14

CHILDREN’S ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT van 1998, US Code, Title 16, Chapter 1, Subcharter C, Part 312,
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=4939e77c77a1a1a08c1cbf905fc4b409&node=16%3A1.0.1.3.36&rgn=div5.
15 Punt 58 Preambule en art. 12 Algemene Verordening Gegevensbescherming.
16 VN-Comité voor de Rechten van het Kind, Report of the 2014 day of general discussion “Digital media and children’s rights”,
2014, §103 http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/Discussions/2014/DGD_report.pdf.
17 Art. 12 Europese Richtlijn betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens voorziet in een recht van toegang met
mogelijkheid tot correctie en eventuele verwijdering van onjuiste gegevens.
18 HvJ EU 13 mei 2014, C-131/12, ECLI:EU:C:2014:317 (Google Spain).
19 HvJ EU 13 mei 2014, C-131/12, ECLI:EU:C:2014:317 (Google Spain), in fine: “De artikelen 12, sub b, en 14, eerste alinea,
sub a, van richtlijn 95/46 moeten aldus worden uitgelegd dat in het kader van de beoordeling van de toepassingsvoorwaarden
van deze bepalingen met name moet worden onderzocht of de betrokkene recht erop heeft dat de aan de orde zijnde
informatie over hem thans niet meer met zijn naam wordt verbonden via een resultatenlijst die wordt weergegeven nadat
op zijn naam is gezocht, zonder dat de vaststelling van een dergelijk recht evenwel veronderstelt dat de opneming van die
informatie in de resultatenlijst deze betrokkene schade berokkent. Aangezien laatstgenoemde op basis van zijn door de
artikelen 7 en 8 van het Handvest gewaarborgde grondrechten kan verlangen dat de betrokken informatie niet meer door de
opneming ervan in een dergelijke resultatenlijst ter beschikking wordt gesteld van het grote publiek, krijgen deze rechten in
beginsel voorrang niet enkel op het economische belang van de exploitant van de zoekmachine, maar ook op het belang van
dit publiek om toegang tot deze informatie te krijgen wanneer op de naam van deze persoon wordt gezocht. Dit zal echter
niet het geval zijn indien de inmenging in de grondrechten van de betrokkene wegens bijzondere redenen, zoals de rol die
deze persoon in het openbare leven speelt, wordt gerechtvaardigd door het overwegende belang dat het publiek erbij heeft
om, door deze opneming, toegang tot de betrokken informatie te krijgen.”
20 HvJ EU 13 mei 2014, C-131/12, ECLI:EU:C:2014:317 (Google Spain), § 93-94.
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De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft nu met artikel 17 een duidelijke lijst met
gronden waarop men zich kan beroepen om het recht om vergeten te worden te activeren.21 Als men
die lijst doorneemt, merkt men op dat het een aanzienlijke uitbreiding betreft ten aanzien van het
Google Spain-arrest, aangezien het daar enkel de vraag betrof of informatie kon worden verwijderd
die niet langer nodig was voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt. Verder wordt
de bewijslast omgekeerd. De gebruiker moet aangeven op welke grond hij of zij gegevens gewist wil
zien worden, maar het is de verwerkingsverantwoordelijke die moet aantonen waarom bepaalde data
niet verwijderd kan worden. Hij moet de gebruiker hiervan duidelijk op de hoogte brengen en hem
informeren over de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (ECJ,
2014).22
Het wetgevend voorstel van de Europese Commissie benadrukte evenwel dat het recht om te worden
vergeten bijzonder belangrijk is voor gegevens die gedeeld zijn door gebruikers ten tijde van hun
minderjarigheid. Die versie werd niet weerhouden tijdens de verdere besprekingen (ECJ, 2014).23
Nochtans hoeft het ontbreken van tekstuele explicitering niet uit te sluiten dat de bepaling als zodanig
geïnterpreteerd wordt. In het licht van het recht op bescherming van persoonsgegevens, het algemeen
recht om vergeten te worden en het Kinderrechtenverdrag, lijkt het ons niet meer dan redelijk dat de
bewijslast van de verwerkingsverantwoordelijke een bijzondere invulling krijgt wanneer het
minderjarigen betreft.

C.

Belgische wetgeving

De Algemene Verordening Gegevensbescherming treedt in België reeds op 25 mei 2018 in werking. De
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (de zgn. Privacycommissie), die
waakt over de toepassing van de Europese Richtlijn resp. verordening, bedrijven en organisaties krijgen
bijgevolg gedurende een overgangsperiode van twee jaar de tijd om zich aan de nieuwe eisen van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming aan te passen. Intussen blijft de huidige Wet
Verwerking Persoonsgegevens van toepassing. Hierin staat geen expliciete link naar de rol en de positie
van een minderjarige opgenomen.
Hoewel ook andere wetgeving toepasselijk is, wanneer er sprake is van ‘diensten van de
informatiemaatschappij’, waaronder het algemeen contractenrecht, het aansprakelijkheidsrecht, de
wet op de kansspelen en het hoofdstuk betreffende marktpraktijken en de bescherming van de
consument van het economisch wetboek, focust dit advies zich verder op de relatie tussen de
Algemene Verordening Gegevensbescherming en het Kinderrechtenverdrag.

III.

Kritische bedenkingen

In dit tweede deel gaan we dieper in op een aantal aspecten van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming die op gespannen voet (kunnen) staan met kinderrechten. Meer in het
Art. 17, 1), a-f Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Art. 12, 4 en art. 17, 1), a-f Algemene Verordening Gegevensbescherming.
23 Het voorstel luidde: “especially in relation to personal data which are made available by the data subject while he or she
was a child”.
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bijzonder gaat het om het gehanteerde kindbeeld, de leeftijdsgrens, de ouderlijke toestemming, het
omgaan met risico op online gevaren en onveiligheid, de opdeling van de samenleving in een offline
en online wereld en de verantwoordelijkheid van actoren.

A.

Een monolithisch kindbeeld

De manier waarop naar kinderen en jongeren wordt gekeken, is steeds gebaseerd op een aantal
vooronderstellingen. Soms zijn die expliciet, maar meestal impliciet aanwezig in de manier waarop we
over kinderen en jongeren spreken, hun rechten interpreteren, hen rechten toekennen... Kindbeelden
zijn bijgevolg sociale constructies en worden beïnvloed door maatschappelijke waarden en normen en
de context waarbinnen kinderen en volwassenen samen leven. Kindbeelden verschillen in de tijd en
geografisch, maar kunnen ook verschillen binnen specifieke bevolkingsgroepen die op eenzelfde plaats
en tijd samenleven (Verhellen, 2007; Reynaert et al., 2015).
In een vereenvoudigde voorstelling zijn twee dominante kindbeelden te onderscheiden. Enerzijds is er
de focus op het welzijn van kinderen en jongeren. Dit discours stelt hen voor als hoofdzakelijk
afhankelijke, kwetsbare of gekwetste kinderen en jongeren wiens rechten op bescherming, veiligheid,
emotionele zekerheid en zorg primeren. Anderzijds is er de focus op zelfbeschikking (ook wel: agency).
De capaciteit van kinderen en jongeren om zelf(standig) betekenis te kunnen geven aan wat rondom
hen gebeurt, om keuzes te kunnen maken en om zelf verandering te kunnen initiëren, staan hier
centraal. Dit kindbeeld ziet kinderen en jongeren dus als zelfstandige, bekwame en verantwoordelijke
mensen die het woord willen en kunnen nemen, het recht hebben om gehoord te worden, invloed uit
te oefenen en beslissingen over hun eigen leven mee vorm te geven. Individuen, maar evenzeer
organisaties, onderzoekers en het beleid sluiten meestal aan bij één van deze twee kindbeelden, of
gaan op zoek naar een kruisbestuiving.
Typerend voor een kinderrechtenperspectief is dat het de polarisering tussen welzijn en
zelfbeschikking wil overstijgen door een holistisch kindbeeld voorop te stellen, waarin beide aspecten
als fundamentele eigenschappen van kinderen gezien worden en een plaats moeten krijgen. Dit wordt
nog eens onderstreept wanneer we de juridische invulling van kinderrechten (en meer bepaald de 3P’s
uit het Kinderrechtenverdrag) naast deze maatschappelijke lezing leggen: ook hier wordt het holistisch
kindbeeld bevestigd door de nadruk op onderlinge afhankelijkheid van verschillende rechten.
Belangrijk hierbij is dat het ene kindbeeld niet juister of beter is dan het andere. Vanaf het moment
dat er bewust-zijn is van de verschillen en hun implicaties, kan op zoek worden gegaan naar een
evenwichtige combinatie, waarin zowel welzijn als agency, of zowel protectie, provisie en participatie,
tot hun recht komen. Concreet betekent dit dat een kinderrechtenperspectief vertrekt vanuit een
kindbeeld dat enerzijds vertrouwt in wat kinderen kunnen, en hen anderzijds ondersteunt in wat ze
(nog) niet kunnen (KeKi, 2012).
De Algemene Verordening Gegevensbescherming lijkt sterk te zijn verankerd in de veronderstelde
algemene consensus dat kinderen en jongeren een specifieke en beschermingswaardige groep
gebruikers (of beter: consumenten) zijn (Bartoli, 2009). Dit leidt KeKi af uit de taal die de verordening
gebruikt en de invoering van de toestemmingsvereiste in het bijzonder. Inderdaad, het idee dat
jongeren onder 16 jaar (met 13 jaar als ondergrens) toestemming moeten bekomen om deel te nemen
aan digitale informatiediensten zoals Facebook, Youtube, Gmail etc. is gelieerd aan hun ‘not-yet’ status
en de daaruit voortvloeiende incompetentie en geachte nood aan bescherming. De leeftijdsgrens
wordt in de Preambule van de verordening als volgt verantwoord: “[k]inderen hebben met betrekking
tot hun persoonsgegevens recht op specifieke bescherming, aangezien zij zich allicht minder bewust
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zijn van de betrokken risico's, gevolgen en waarborgen en van hun rechten in verband met de
verwerking van persoonsgegevens.”24 De, op Europees beleidsniveau, gepercipieerde nood aan
bescherming van jongeren en kinderen vindt weerklank in het heersende welzijns-kindbeeld. Meer
nog, het draagt bij tot een bestendiging van het omgaan met kinderen en jongeren vanuit een
beschermingsperspectief.
Aandacht hebben voor online risico’s en onveiligheid is belangrijk. Kinderen en jongeren moeten
gesteund en begeleid worden. De balans mag echter niet overslaan naar een hoofdzakelijk
beschermingsperspectief van waaruit alle regelgeving wordt geënt. En dit is wat de verordening
precies lijkt te doen.
Nochtans wijst heel wat (Europees) onderzoek, vanuit een juridisch, psychologisch én didactisch
oogpunt, op het belang van deelname door kinderen en jongeren aan digitale media. Reeds vanaf
jonge leeftijd komen kinderen immers in aanraking met digitale media (o.m. Europa: EU Kids Online
(2006-‘09, 2009-‘11, 2011-‘14), Net Children Go Mobile (2012-’14); Vlaams: Apestaartjaren
(tweejaarlijks sinds 2006), Mediawijs (2015)). Deze toegang gebeurt vaak thuis, maar geldt evenzeer
ook voor digitale toestellen op school, bij familie, vrienden… De online- en offlinewereld van kinderen
en jongeren vormen geen dichotomie, maar kennen een dynamische onderlinge samenhang en
vloeien ook voortdurend in elkaar over (KeKi, 2016). Het merendeel van deze kinderen en jongeren
doen het bovendien goed online; ook als het gaat over het omgaan met online risico’s (Schols, 2015;
Vandoninck, 2016). Net zoals in de offline leefwereld is het immers bijna onvermijdelijk dat kinderen
en jongeren in aanraking komen met online risico’s, waaronder cyber-pesten, seksueel getinte
boodschappen en/of handelingen… Een minderheid is daarentegen wel kwetsbaar voor online risico’s
(Vandoninck, 2016). Kinderen en jongeren angstvallig afschermen van en zo beschermen tegen
onaangename online ervaringen is nochtans geen goed idee. Het helpt de betrokkene evenmin
vooruit. Het in bescherming nemen van de jongeren leidt er toe dat oorzaken niet worden aangepakt
en dit gaat ten koste van de positieve uitkomsten van het internet. Onderzoek raadt daarom aan
kinderen en jongeren weerbaarheid te leren ontwikkelen in een online omgeving door hen met
(potentiële) risico’s in contact te laten komen mits onder meer voldoende begeleiding, ondersteuning,
communicatie, ervaringsuitwisselingen en aanleren van digitale mediawijsheid (Mediawijs, 2015;
Schols, 2016; Vandoninck, 2016) (zie verder D. Nood aan ontwikkelen van weerbaarheid als antwoord
op online risico’s en gevaren).
De beschermingslogica riskeert ook kinderen en jongeren te reduceren tot louter passieve
consumenten van de digitale informatiediensten. Er lijkt geen ruimte te bestaan om kinderen en
jongeren ook te zien als zelfstandige, bekwame en verantwoordelijke mensen (d.i. het agencykindbeeld). Onderzoek en realiteit tonen immers een meer gedifferentieerd beeld. Kinderen en
jongeren zijn evengoed actoren en producenten als het gaat over digitale media. Kinderen en jongeren
zijn actieve participanten die zelf betekenisvolle inhoud kunnen creëren en zo bijvoorbeeld kunnen
bepalen wat ‘in’ en ‘out’ is (Op de Beeck, 2014). Enkele illustratieve voorbeelden zijn: dialoog aangaan
met de omgeving en samenleving via digital storytelling, bloggen, filmpjes maken en posten, chatten
zowel voor ontspanning als bij problemen (Awel, online hulpverlening…), via een app zich informeren
én bijdragen aan regionale berichtgeving (KeKi, 2016). Ze worden hier ook toe gestimuleerd door de
omgeving (thuis, vrienden, school, organisaties met een digitaal aanbod, leer- en werkervaringen,
vrijwilligerswerk….). Digitale media vormen een wezenlijk onderdeel van het leven en leren van
kinderen en jongeren (Chaudron, 2015; Schols, 2015; KeKi, 2016; Vandoninck, 2016; Van Cleemput et
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Punt 38, Preambule, Algemene Verordening Gegevensbescherming.
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al., 2016; Vanwynsberghe; 2016). De Algemene Verordening Gegevensbescherming miskent bijgevolg
de participatierechten van kinderen en jongeren.
Voorzien in provisie (m.n. voorzieningen, ondersteuning…) voor kinderen en jongeren mag evenmin
beperkt blijven tot het niveau van bescherming. Provisie houdt minstens evenzeer in dat kinderen en
jongeren toegang krijgen tot digitale media, in welke situatie ze zich ook bevinden en dat ze individuele
vaardigheden aangeleerd krijgen hiervoor. De gedigitaliseerde samenleving (bv. onderwijs, openbare
dienstverlening, financiën…) indachtig, mag de ontwikkeling van digitale vaardigheden ook niet louter
worden overgelaten aan persoonlijke interesses en (socio-economische) mogelijkheden. Ze zijn een
basisvoorwaarde voor volwaardige participatie aan de samenleving. Er dient daarom bewust en
gecoördineerd te worden geïnvesteerd in het mediawijs gebruik van digitale media.
Kortom, de beschermingswaardige opvatting die de Algemene Verordening Gegevensbescherming als
insteek hanteert, is problematisch in het licht van het Kinderrechtenverdrag, dat een complexiteit aan
rechten en verplichtingen vervat, die breder zijn dan de huidige beschermingsreflex. De verordening
gaat voorbij aan de participatie- en provisierechten van kinderen en jongeren op het vlak van digitale
media. De hierna volgende knelpunten vloeien logischerwijze voort uit dit eenzijdig beeld van kinderen
als beschermingswaardige, onmondige en ‘nog-niet’ personen.

B.

De miskenning van de realiteit bij de installatie van een leeftijdsgrens

De Algemene Verordening Gegevensbescherming bepaalt in zijn artikel 8 dat kinderen en jongeren
slechts na toestemming van hun ouders mogen deelnemen aan de diensten van de
informatiemaatschappij. Een zelfstandige toestemming, en dus toegang, is mogelijk bij het bereiken
van een bepaalde leeftijd. In de regel is dit 16 jaar. Lidstaten kunnen deze leeftijd voor vrije en
zelfstandige toegang verlagen met 13 jaar als absolute ondergrens.
Het gebruik van een leeftijdsgrens kan zinvol zijn vanuit een beleidsperspectief. Zo’n grens creëert
immers ‘objectiviteit’ en rechtszekerheid, zowel voor de kinderen en jongeren zelf als voor andere
burgers en, in deze context, aanbieders van diensten van de informatiemaatschappij.
Tegelijkertijd roept het installeren van een leeftijdsgrens van 16 jaar, met 13 jaar als ondergrens, een
aantal reflecties op.
Vooreerst kan de objectiviteit van dergelijk mechanisme in vraag worden gesteld, omdat het abstractie
maakt van elk verschil. Het essentialiseert het beeld dat we hebben van, in deze situatie, een jongere
tussen de leeftijdsvork van 13 en 16 jaar (Verhellen, 2007). In die zin is de grens arbitrair, omdat ze
geen rekening houdt met de werkelijke competentie van de jongere in kwestie, en schept ze een heel
contrasterend beeld (Bartoli, 2009), waarbij jongeren en kinderen onder 16 jaar beschermingswaardig
zijn, terwijl jongeren ouder dan 16 zelfstandig het wereldwijde web kunnen betreden. Jongeren die
niet passen binnen de normatieve verwachtingen die uit dergelijke leeftijdsgrens volgen, kunnen dit
als schadelijk of vervreemdend ervaren omdat ze afwijken van de gepercipieerde of opgelegde
mediaan (Grimes, 2013). Eveneens kan deze leeftijdsgrens een adolescent infantiliseren of leidt het
tot verwachtingen die de jongere niet kan inlossen (Reynaert et al., 2015). Bovendien is de
gehanteerde leeftijdsvork zeer ruim en gaat deze voorbij aan de (persoonlijkheids)ontwikkelingen die
een adolescent in zijn puberteit doorloopt.
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Bovendien blijkt dat een derde van alle sociale media gebruikers wereldwijd jonger dan 18 jaar is
(Livingstone et al, 2015). Reeds eerder werd aangehaald dat ook in België, in Vlaanderen heel wat
kinderen en jongeren veelvuldig gebruik maken van de diverse informatiediensten die digitale media
aanbiedt of zelf informatie produceren. Naarmate kinderen ouder worden, wordt het
ontspanningselement bij gebruik van digitale media aangevuld met schoolse opdrachten,
onderhouden van contacten met familie en vrienden, participeren aan culturele en politieke
activiteiten… (Chaudron, 2015; Schols; 2015; Vanwynsberghe, 2016). Een zelfstandige toegang pas
toekennen vanaf de leeftijd van 16 jaar schiet de realiteit voorbij. Het zou dus wenselijk zijn als het
beeld van de doorsnee consument resp. producent van digitale media kan worden bijgesteld opdat
het nauwer op de werkelijkheid aansluit.
De mogelijkheid, waarin de verordening voorziet, om de zelfstandige toestemming tot toegang tot
digitale media te verlagen tot 13 jaar is hierbij een eerste positieve stap. Deze leeftijd is bovendien in
lijn met de huidige gangbare praktijk.
Vanuit een kinderrechtenperspectief zijn bij deze leeftijd echter belangrijke kanttekeningen te
plaatsen. Dat op dit ogenblik 13 jaar als leeftijdsgrens wordt gehanteerd, komt door de Amerikaanse
COPPA. Hoewel de ouderlijke instemmingsvereiste voor kinderen jonger dan 13 jaar beschouwd kan
worden als een pedagogische of beschermingsoverweging, is de realiteit eerder commercieel. COPPA
verbiedt immers gegevens van -13 jarigen te gebruiken voor commerciële doeleinden (Nijst, 2015). De
praktijk wijst uit dat heel wat aanbieders, waaronder de sociale media-giganten zoals Facebook,
Snapchat en Instagram die instemmingsverplichting ontlopen door jongeren onder 13 pertinent de
toegang te weigeren.25 Dat doen ze door een leeftijdsgrens op te nemen in de algemene
gebruiksvoorwaarden, zodat ze profielen van overtreders kunnen verwijderen (Wauters et al., 2015).
Die praktijk heeft geleid tot de normalisatie van het idee dat jongeren onder 13 simpelweg niet mogen
deelnemen aan de digitale wereld. In het licht van COPPA is dit geen probleem, de Verenigde Staten
hebben het Kinderrechtenverdrag namelijk niet geratificeerd. Voor alle Europese landen die de
Algemene Verordening Gegevensbescherming moeten implementeren, is dit daarentegen wel het
geval. Kinderrechten staan bovendien ingeschreven in het Handvest van de Grondrechten van de
Europese Unie. In dit opzicht is het spijtig dat de minimumleeftijdsgrens naar deze (commerciële)
belangen wordt geconformeerd zonder oog te hebben voor kinderrechten en de realiteit waarin
kinderen en jongeren nu leven en handelen. Bovendien wordt met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming in aantocht weinig beterschap verwacht, omdat die aanbieders niet verplicht
te differentiëren.26 Nochtans bestaan voor andere mediavormen wel leeftijdsgebonden
classificatiesyteems met een gedifferentieerd aanbod, voorbeeld voor films en televisieprogramma’s.
Dergelijk systemen kunnen kinderrechten eerbiedigen en stimuleren (KeKi, 2014).27
Vlaanderen heeft al laten weten gebruik te willen maken van deze leeftijdsverlaging tot 13 jaar (Vlaams
Parlement, 2016). Dit is positief, toch zal er werk van moeten worden gemaakt dat dit binnen België,
zowel op federaal als op deelstaten niveau, een gedragen consensus is. Het kan evenwel gebeuren dat
andere Europese landen opteren om die leeftijdsgrens in zelfstandige toestemming te leggen op 14 of
15 jaar of tot behoud van de initieel voorgeschreven leeftijdsgrens van 16 jaar. Iedere Europese lidstaat
kan immers vrij kiezen of het voor een leeftijdsverlaging opteert en zo ja, voor welke leeftijd binnen
een marge tussen 13 en 16 jaar. Europese jongeren tussen de 13 en 16 jaar zullen, afhankelijk van de
25

Youtube, Facebook, Gmail, …
Art. 8 Algemene Verordening Gegevensbescherming.
27 In dit beleidsadvies op eigen initiatief pleitte KeKi onder meer voor een gezamenlijk classificatiesysteem voor films en
televisieprogramma’s, dat nauwer aansluit bij het Nederlandse ‘Kijkwijzer”-model. Expliciet werd geadviseerd om hierbij ook
oog te hebben voor ‘nieuwe media’.
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gemaakte leeftijdskeuze door het land waar ze wonen, een verschil ervaren in zelfstandige toegang tot
‘de diensten van de informatiemaatschappij’. In onze huidige diverse en geglobaliseerde samenleving
is het bijgevolg niet ondenkbaar dat vanuit een Europees perspectief deze differentiatie voor
problemen kan zorgen in contact tussen, in Europa wonende, kinderen en jongeren. De eenheid die
Europa wil uitdragen, verandert voor kinderen en jongeren echter in een versplinterd en nationaal
beleid.
De -initiële- leeftijdsgrens, en bij een aantal aanbieders zelfs een algemene uitsluiting onder de 13 jaar,
sluit evenmin aan op de basisprincipes en de idee van het Kinderrechtenverdrag wanneer het over
digitale media gaat. Het VN-Comité voor de Rechten van het Kind onderstreepte het belang van
participatie in digitale media om van alle kinderrechten te genieten. Van bijzonder belang zijn: het
recht op vrije meningsuiting, op informatie, participatie, onderwijs, rust, ontspanning en spel, kunst
en cultuur (VN-Comité voor de Rechten van het Kind, 2014). Een leeftijdsgrens riskeert te miskennen
dat kinderen en jongeren ook actoren kunnen zijn (Hodgkin & Newell, 2002).28 Evenmin wordt hier
rekening gehouden met de toenemende en evoluerende capaciteiten van een jongere, waarbij de
ouderlijke verantwoordelijkheid verhoudingsgewijs afneemt. Een toegangssysteem dat aan een
bepaalde leeftijd wordt gekoppeld, kan de evoluerende capaciteiten dus enkel benaderen, omdat deze
onvermijdelijk individueel gebonden zijn. Een toegang onder een bepaalde leeftijd koppelen aan
toestemming, kan participatie van het kind of de jongere aan de beslissingsprocessen binnen het gezin
bevorderen (KeKi, 2014). Deze verordening creëert echter door de hoge leeftijdgrens voor een jongere
een buiten iedere verhouding afhankelijkheid van zijn ouders inzake handelingen die in de loop der
jaren deel uitmaken van de dagdagelijkse realiteit: thuis, bij vrienden, op school, in de vrije tijd… De
vooropgestelde leeftijdsgrens van 16 jaar doet evenzeer vragen rijzen naar de toenemende -juridischezelfstandigheid die aan kinderen en jongeren op internationaal, Europees en nationaal niveau wordt
toegekend in de offline leefwereld, in de regel reeds vanaf de leeftijd van 12 jaar, waaronder hoorrecht
in gerechtelijke en administratieve procedures, mogelijkheid tot deeltijds werken, medische
beslissingen, jeugdhulp, strafrechtelijke verantwoordelijkheid…

C.

De illusie van toestemming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming verbiedt de toegang voor kinderen en jongeren
onder de gestelde leeftijdsgrens niet. Het maakt deze enkel afhankelijk van een toestemming van de
ouders.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming differentieert bijgevolg tussen volwassenen en
kinderen en jongeren voor de toegang tot diensten van de informatiemaatschappij. De ouders treden
op als hoeder van hun kind dat jonger is dan de gestelde leeftijdsgrens en wil deelnemen aan digitale
diensten die hun gegevens verwerken. De toestemmingsvereiste zoals vervat in de verordening
scharniert daarbij sterk op de veronderstelling dat ouders geïnformeerde consumenten zijn, zich
bewust van wat de verwerking van gegevens inhoudt, en daarbij op actieve wijze hun toestemming te

“Setting an age for the acquisition of certain rights or for the loss of certain protections is a complex matter which balances
the concept of the child as a subject of rights whose evolving capacities must be respected with the concept of the State’s
obligation to provide special protection”.
28
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kennen geven.29 Daarbij neemt de verordening aan dat toestemming een volmacht van de individuele
autonomie is. Bij deze veronderstelling kunnen enkele kritische kanttekeningen worden gemaakt.
Informatie, vooreerst, is geen solide fundering voor actieve toestemming (Monteleone, 2015; Carolan,
2016). De verordening zet met het transparantiebeginsel30 sterk in op duidelijke en toegankelijke
informatie, opdat mensen begrijpen waarom en waarmee ze nu juist instemmen. Nochtans leidt meer
informatie niet tot een beter begrip van technologische materie, ongeacht het complexiteitsniveau
van de technologie (Furnell & Philipsen, 2012). Sterker nog, de gemiddelde gebruiker baseert zijn keuze
niet op relevante informatie, wel op informatie die het meest toegankelijk is en het dichtste aanleunt
bij de intuïtieve opvattingen (Tversky & Kahneman, 1974; Gilovich, 1991). De informatie waarmee de
gebruiker het eerst wordt geconfronteerd, is dus van bijzonder belang, vooral omdat die een
referentiekader vormt voor toekomstige beslissingen (Carolan, 2016). Dat het bevattingsvermogen van
de gemiddelde consument beperkt blijkt, is duidelijk, en daar vaart de industrie wel bij: “the human
mind’s inability to assimilate technology is the dark secret of the tech industry” (Silvester, 2007).
Een actief handelen biedt bovendien geen garanties dat er effectief toestemming is (Monteleone,
2015; Carolan, 2016). Opnieuw is de oorzaak van het probleem een veronderstelling die aan de
verordening ten grondslag ligt. Toestemming wordt immers beschouwd als het resultaat van een
louter rationeel denkproces (Thaler & Sunstein, 2008). Heel wat consumenten geven aan privacy
belangrijk te vinden, hoewel hun acties weinig blijk geven van die bezorgdheid (Monteleone, 2015).
De kracht van contextuele invloeden op de toestemming in de online wereld zijn niet te onderschatten
(Carolan, 2016). Noemenswaardig zijn het feit dat mensen inherent geneigd zijn een status quo te
accepteren31. Online vertaalt zich dat naar berusting in de door de aanbieder aangereikte privacy
instellingen. De verordening biedt weerwerk door de invoering van actieve toestemming, omdat men
aanneemt dat de gebruiker dan aan het roer staat. Onderzoek toont nochtans aan dat er geen verschil
in houding is ten aanzien van die instellingen tussen gebruikers die niet op de hoogte zijn van de
standaardinstellingen en zij die actief instemmen met die standaardinstellingen (Carolan, 2016). De
verklaring daarvoor is een gebrek aan werkelijk engagement en beperkte cognitieve focus in hoofde
van de gebruiker, zelfs als die goed geïnformeerd is, tijdens het afwegen van de voor- en nadelen van
de te nemen beslissing (Kahneman, 2011; Baddeley, 2012; Bryce & Fraser, 2014). Het is zelfs zo dat die
keuze vaak gemaakt wordt binnen een context die de voordelen in de verf zet. Zo spoort het design en
de opmaak van Facebook aan om gegevens te delen en is deelname belonend in termen van sociale
contacten en vriendschappen (Trepte & Reinecke, 2013; Hollenbaugh & Ferris, 2014). Dat is geen
toeval. Omwille van hun businessmodel hebben online bedrijven een sterke incentive om dergelijke
mechanismen aan te wenden in het eigen voordeel, binnen de marge die wetgeving openlaat. In
tussentijd hebben bedrijven een niet te miskennen machtspositie ontwikkeld ten aanzien van de
consumenten (Monteleone, 2015). Die asymmetrie kunnen ze bestendigen en verstevigen omwille van
de dispariteit in beschikbare middelen, kennis en capaciteit, in een uiterst complex kluwen dat bij
voorbaat in hun voordeel is opgesteld (cf. Hern, 2014; Whittaker, 2012). Het groot aantal verwerkers
en het enorme volume data maakt een structureel overzicht om na te gaan welke entiteit welke data
verwerkt nagenoeg onmogelijk (Monteleone, 2015; de Hert & Papakonstantinou, 2016, p. 184-185).
Daarenboven zijn niet alle ouders op de hoogte van het bestaan van de toestemmingsvereiste. Als ze
die vereiste al kennen, is het geen zekerheid dat ze op de hoogte zijn van de modaliteiten (Boyd et al.,
29 Toestemming

kan worden opgesplitst in drie categorieën: Impliciete toestemming, geïnformeerde toestemming en actieve
toestemming (Carolan, 2016).
30
Art. 12 Algemene Verordening Gegevensbescherming.
31 In de psychologie noemt men dat de ‘inertia bias’.
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2011). Ouders vragen immers vaak zelf ondersteuning in mediawijsheid aangezien zij niet steeds over
de nodige kennis en vaardigheden beschikken (Chaudron, 2015; Gezinsbond, 201632; Vanwynsberghe,
2016).
Ook zijn online leeftijdscontroles technisch moeilijk uit te voeren (zie ook verder F. Gedeelde
verantwoordelijkheid en responsabilisering). Momenteel vertrouwt men op de gebruikers om
eerlijkheidshalve hun leeftijd in te vullen. In de inleiding werd onderstreept dat een derde van de
jongeren van 9 tot 12 een facebookprofiel hebben, nochtans sluit Facebook iedere registratie van een
-13-jarige uit, ook al zou deze toestemming van de ouders genieten (zie verder F. Gedeelde
verantwoordelijkheid en responsabilisering). Dit wil dus zeggen dat deze jonge gebruikers liegen over
hun werkelijke leeftijd om toegang te krijgen tot diensten van de informatiemaatschappij, al dan niet
met de toestemming of medewerking van één of beide ouders (Boyd et al., 2015; Nijst, 2015;
Apestaartjaren, 2016). Andere aanbieders vragen bij het aanmaken van een profiel het emailadres van
de ouders. Zo wordt voldaan aan de wettelijke vereiste van ouderlijke toestemming, zonder de
jongeren principieel de toegang te ontzeggen; voorbeelden hiervan zijn Ketnetprofiel, Yoursphere,
Fanlala... Ouders krijgen regelmatig een rapport over de activiteiten van hun kind. Afhankelijk van de
aanbieder is de informatie over wat er met de gegevens gebeurt duidelijk en begrijpelijk opgesteld.
Wanneer kinderen fictieve leeftijden gebruiken, zonder dat de ouders hiervan op de hoogte zijn (en
dus geen toestemming hebben gegeven), om toch deel te nemen aan het onlineverkeer, dreigen ze
onder de radar te vallen (Kinderrechtencommissariaat, 2016). De aanbieder kan niet differentiëren.
De ouders hebben vaak geen weet van de bezigheden van hun kind(eren) en kunnen niet inspelen op
vragen of een gesprek aanknopen met de kinderen indien ze bijvoorbeeld het gevoel hebben dat ze
iets illegaals doen of in aanraking komen met online risico’s. Het uiteindelijke resultaat van de
toestemmingsvereiste is het tegenovergestelde van de intentie die het mechanisme van bescherming
tentoonspreidt (Boyd et al., 2015).
De toestemmingsvereiste, kortom, geeft veel beslissingsmacht aan de ouders over het leven33 van hun
kind dat, afhankelijk van de door het Europees geïnstalleerde leeftijdsgrens, soms een oudere
adolescent is. De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft immers geen antwoord op de
situatie waarin de ouders hun toestemming niet willen verlenen noch wanneer er tussen de ouders
zelf onenigheid is over de toestemming. Bovendien wordt de toestemmingsvereiste geschraagd op het
idee dat ieder kind opgroeit in een klassiek kerngezin. De realiteit toont een ander beeld. De kans is
reëel dat, zoals vandaag vaak het geval is, kinderen en jongeren hun toevlucht blijven nemen tot
fictieve oudere leeftijden waardoor de regeling van ouderlijke toestemming dode letter blijft
(Kinderrechtencommissariaat, 2016). Minstens even problematisch is de weerslag hiervan op de
(vertrouwens- en opvoedings)relatie tussen de opvoedingsverantwoordelijke en kind; zeker wanneer
er beslist wordt om zonder medeweten van de ouder toch gebruik te maken van de door de digitale
media aangeboden diensten.

32

Met het in kaart brengen van de digitale geletterdheid bij volwassenen wou de Gezinsbond de toenemende – financiële –
digitalisering toetsen aan de effectieve digitale en financiële vaardigheden onder de burgers, de gebruikers, de klanten… Op
basis van de resultaten pleit de Gezinsbond voor het respecteren van een vrije keuze van de burger tussen papieren en
digitale facturen en administratieve documenten. https://www.gezinsbond.be/persberichten/Paginas/30-augustus2016.aspx.
33
Immers, verder in dit advies (zie E. De online-offline dichotomie) wordt aangetoond hoe digitale media onlosmakelijk deel
uitmaakt van het leven van een kind, een jongere. Dit neemt aan belang toe met het ouder worden. Het gaat hierbij niet
enkel om een ontspanningscontext, maar evenzeer ook over creatie, educatie enz.
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D.

Nood aan ontwikkelen van weerbaarheid als antwoord op online risico’s

en gevaren
In de context van de beschermingswaardigheid van kinderen en jongeren wordt er vaak gewezen op
de risico’s en gevaren die ze op het net (kunnen) tegenkomen. Het is inderdaad zo dat kinderen en
jongeren, net als in de offline-wereld geconfronteerd (kunnen) worden met cyberpesten, grooming,
ongewenst beeldmateriaal, privacy-inbreuken… Velen onder hen zijn zich niet bewust van wat
adverteerders met hun data doen (Koppen, 2015; Vandoninck, 2016; Van Cleemput et al., 2016).
Kinderen en jongeren zijn hierin niet enkel slachtoffer, soms treden ze ook op als ‘dader’ (La ForsOwczynik, 2015).
(Europees) onderzoek toont evenwel aan dat de nadruk op de negatieve gevolgen van online risico’s
en gevaren sterk overroepen is. De meeste kinderen en jongeren doen het goed online (Schols, 2015).
Confrontatie met die risico’s, met uitzondering van cyberpesten, leidt bij een groot deel van kinderen
en jongeren tot de ontwikkeling van weerbaarheid en coping-strategieën (EU Kids Online, 2014; Net
Children Go Mobile, 2014). Deze ontwikkeling is een samenspel van individuele
karaktereigenschappen van het kind of de jongere als de ruimere sociale context waarin deze leeft.
Een minderheid van kinderen en jongeren is niet in staat tot het ontwikkelen van weerbaarheid en
coping-strategieën. Zij zijn daarentegen wel kwetsbaar voor online risico’s. Voornamelijk gaat het hier
om kinderen en jongeren met een laag zelfvertrouwen en onvoldoende kennis of capaciteiten om zelf
het heft in handen te nemen. De aanraking met online-risico’s heeft een duidelijke impact op hun
gemoedstoestand. Blootstelling aan online risico’s leidt bij hen niet tot weerbaarheid en verdient dus
bijzondere aandacht (Vandoninck, 2016).
Deze kinderen en jongeren, of bij uitbreiding een groep kinderen en jongeren tot een bepaalde leeftijd,
de toegang tot digitale media ontzeggen, lijkt de meest voor de hand liggende en makkelijkste route,
maar is niet de beste optie voor een verordening die bescherming als speerpunt hanteert. Onderzoek
heeft veelvuldig aangetoond dat de beste bescherming voortvloeit uit begeleide participatie.
Weerbaarheid wordt net ontwikkeld door in een online omgeving met (potentiële) risico’s in contact
te komen. Actieve begeleiding en ondersteuning vanuit de directe omgeving vormen hierbij de
leidraad. Mediawijs gebruik van digitale media vertaalt zich enerzijds in positief-stimulerende acties,
waaronder informatie, onderwijs, stimuleren van digitale vaardigheden en anderzijds in preventieverepressieve maatregelen, waaronder voorkomen en bestraffen van inbreuken op de integriteit
(Lievens, 2014; Chaudron, 2015; Schols, 2015; Vandoninck, 2016; Vanwynsberghe, 2016; Van
Cleemput et al., 2016).
Een belangrijke factor bij weerbaarheidsopbouw is het aanleren en aanscherpen van digitale
vaardigheden bij kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren groeien dan wel op omringd door en
gebruikmakend van computers, mobieltjes en ander digitaal speelgoed, dit zegt evenwel niets over
hun vaardigheid (Prensky, 2001; Chaudron, 2015; Schols, 2015; Vanwynsberghe, 2016). Het gebrek aan
technische kennis is bij veel kinderen en jongeren een probleem. Het idee dat kinderen en jongeren
‘digital natives’ zijn op vlak van digitale geletterdheid, kennis en vaardigheden, staat dus haaks op de
realiteit (Baert, 2017; ECDL, 2015; Wauters et al., 2016).34 Jongere kinderen geven ook duidelijk aan
dat ze het idee hebben dat ze minder sterke competenties hebben dan de ouders (EU Kids Online,
2014). Jonge adolescenten daarentegen hebben de neiging hun digitale geletterdheid te overschatten
34 (Wauters

et al., 2016, 360): “Advanced technical skills and a high frequency of use do not automatically imply that children
are mature enough to cope with behavioural challenges, be it as an actor or a target of certain acts.”
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(EU Kids Online, 2014; ECDL, 2015; Schols, 2015). Die jongeren en kinderen die media-ongeletterd zijn,
moeten niet noodzakelijk beschouwd worden als kwetsbaar. Ze ondervinden namelijk niet per definitie
negatieve gevolgen wanneer ze geconfronteerd worden met een risico, maar ze zijn vaak niet
zelfredzaam als ze dat probleem ten gronde willen aanpakken. De coping-strategie van jongeren die
het aan kennis ontbreekt, blijkt namelijk vaak beperkt te zijn tot het ontwijken van de oorzaak
(Vandoninck, 2016). Dat jongeren en kinderen als ‘digital natives’ worden beschouwd, botst ook met
alomtegenwoordige (gepercipieerde) beschermingswaardigheid en dreigt de nood aan digitaal
onderwijs te miskennen (KeKi, 2016).
Weerbaarheidsopbouw als antwoord op online risico’s, waarbij luisteren, betrokkenheid, leer- en
faalkansen krijgen, ontwikkelen van digitale vaardigheden en zelf oplossingsstrategieën kunnen
uitwerken, handvatten zijn, toont aldus mooi aan hoe vanuit een kinderrechtenperspectief
bescherming, provisie en participatie in balans samen kunnen gaan.

E.

De online-offline dichotomie

Met de beschermingsgedachte en de daaruit voortvloeiende leeftijdsbegrenzing lijkt de Algemene
Verordening Gegevensbescherming het idee te bestendigen alsof er een onderscheid bestaat tussen
de online- en offlinewereld (De Hert & Papakonstantinou, 2016). De installatie van een leeftijdgrens
op 16 jaar, een leeftijd waarop een jongere de meerderjarigheid nadert, bevestigt dit. Terwijl een
jongere, al dan niet vanaf een bepaalde leeftijd, in de offline-wereld heel wat rechten zelfstandig kan
uitoefenen (bv. openen van een zichtrekening, patiëntenrechten, hoorrecht…) en heel wat
verantwoordelijkheden toegewezen krijgt (bv. strafrechtelijke verantwoordelijkheid, gemeentelijke
administratieve sancties, animator…) is hij of zij voor toegang tot digitale informatiekanalen nog lang
aangewezen op toestemming van de ouders.
Dit onderscheid tussen online en offline is eerder theoretisch en kunstmatig dan realiteit. Reeds van
zeer jonge leeftijd maken digitale media deel uit van het leven van een kind: thuis, op school, bij
vrienden en familie, in de opvang… (Chaudron, 2015; Vanwynsberghe, 2016). Kinderen en jongeren
zelf beschouwen deze twee leefwerelden minder als een sterke tweedeling. Ze ervaren eerder een
dynamische onderlinge samenhang die voortdurend in elkaar overvloeien. De online interesses van
kinderen en jongeren blijken bovendien niet uit te diepen of te wijzigen; ze zijn voornamelijk gelinkt
aan hun offline interesses en belevingswereld (Schols, 2015). Media en internet zijn deel van de
socialisatieprocessen van kinderen en jongeren en moeten als dusdanig als een belangrijk focuspunt
worden beschouwd in hun opvoeding en onderwijs (Khan, 2008; Schols, 2015).
Voornamelijk het beleid en private actoren sturen sterk aan tot een grensvervaging tussen de onlineen offline-wereld voor volwassenen, door bijvoorbeeld de digitalisering van allerlei producten en
(publieke) diensten. Waarom bij volwassenen de twee leefwerelden wel sterk verbinden en bij
kinderen en jongeren deze als apart beschouwen en regelen (KeKi, 2016)?
Een kinderrechtenperspectief acht het noodzakelijk dat in de omgang met kinderen en jongeren (thuis,
school, vrije tijd…) deze twee leefwerelden dan ook meer tot één geheel worden geïntegreerd. Dit is
in het belang van kinderen, jongeren en hun rechten. De ene leefwereld is immers niet beter of slechter
dan de andere. Het ene vervangt evenmin het andere. De overheid en het onderwijs in het bijzonder
spelen hierin een belangrijk rol (KeKi, 2016).
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Door de leefwerelden meer als een geheel te beschouwen, is het vanuit een kinderrechtenperspectief
ook duidelijker dat net als in de offline-wereld, ook in de online-wereld de drie P’s evenwaardig en
tezamen gewaarborgd moeten worden. Zo wordt een té exclusieve focus op bescherming bij digitale
informatiediensten, zoals dit nu het geval is, vermeden.

F.

Gedeelde verantwoordelijkheid en responsabilisering

De Algemene Verordening Gegevensbescherming responsabiliseert de ouders door aan hen de
beslissingsmacht te geven of hun kind al dan niet toegang krijgt tot diensten van de
informatiemaatschappij. Voor sommige Europese landen zal dit zijn tot hij of zij de leeftijd van 16 jaar
heeft bereikt, in andere Europese landen kan dit liggen tussen 13 en 15 jaar.
Van de aanbieder wordt verwacht dat hij redelijke inspanningen doet om te controleren of de ouder
toestemming gegeven of gemachtigd heeft.35 Dit is een moeilijk gegeven. De aanbieders zelf mogen
bij de organisatie van een leeftijdscontrole immers zelf geen bijkomende inbreuk op de privacy maken
(Kinderrechtencommissariaat, 2016). Op dit moment interpreteert en past een aantal aanbieders,
waaronder Facebook, Youtube, Gmail en Twitter, de Amerikaanse wetgeving als dusdanig toe dat ze
jongeren onder 13 jaar resoluut weigeren, ook al zouden ze van hun ouders toestemming hebben
gekregen om deel te nemen. Het gevolg hiervan is dat aanbieders niet moeten investeren in methodes
om na te gaan of de jongere in kwestie wel toestemming heeft en bijgevolg valt de noodzaak om te
differentiëren geheel weg. Ze houden immers geen rekening met het feit dat jongeren onder 13 jaar
toch hun webpagina betreden (Wauters et al., 2015).36 Nochtans wordt deze praktijk door de Federal
Trade Commission, het toezichtsorgaan van de COPPA, als strijdig met de wet bestempeld. Het orgaan
raadt aan om een differentiatiepraktijk uit te bouwen, waarbij jongeren onder 13 jaar toegang krijgen
tot inhoud die aangepast is aan hun leeftijd en kunnen deelnemen indien de ouders daarmee
toestemmen (FTC FAQ, 2015). Het is een open vraag of deze aanbieders voortaan hun diensten wél ter
beschikking gaan stellen voor Europese jongeren jonger dan 13 jaar die ouderlijke toestemming
genieten.
In feite moet die responsabilisering van aanbieders in een ruimere context gekaderd worden. De
aanbieder bekleedt immers een onmiskenbare machtspositie ten aanzien van de consument
(Chaudron, 2015; Vanwynsberghe, 2016). Die asymmetrie kunnen ze bestendigen en verstevigen
omwille van de dispariteit in beschikbare middelen, kennis en capaciteit, in een uiterst complex kluwen
dat bij voorbaat in hun voordeel is opgesteld (cf. Hern, 2014; Whittaker, 2012). Het groot aantal
aanbieders en het enorme volume data maakt een structureel overzicht om na te gaan welke entiteit
welke data verwerkt, nagenoeg onmogelijk (Monteleone, 2015; de Hert & Papakonstantinou, 2016).
Daarbovenop geeft een hele grote groep jongeren aan geconfronteerd te worden met een gebrek aan
informatie over de verwerking van hun gegevens, en als ze al aanwezig is, is ze vaak onaangepast
(Marneffe, 2008).
Op de schouders van de aanbieders rust bijgevolg een belangrijke verantwoordelijkheid voor het
respecteren en realiseren van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Opdat deze private

Art. 8, 2de lid Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Al valt het te betwijfelen of elke jongere wel geldig kan instemmen met de gebruikersvoorwaarden, vooral omdat ze niet
bevatbaar zijn voor vele van die jongeren. Voor een bondige bespreking van het overeenkomstenrecht zie: (Wauters et al.,
2015)
35
36
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actoren binnen deze context ook kinderrechten waarborgen en realiseren, vormen documenten zoals
de “Children’s Rights and Business Principles”37 een belangrijke leidraad (Van Cleemput et al., 2016).
In dit veld van vele en vaak botsende belangen is dan ook een fundamenteel belangrijke rol voor de
overheid weggelegd. Naast oog te hebben voor economische, financiële en commerciële belangen
moet men evenzeer de persoonsgegevens van de burgers beschermen, investeren in mediawijsheid
en voorzien in een zodanig beleids- en regelgevend kader waarin de kinderrechten worden
gerespecteerd en gerealiseerd.

IV.

Conclusie

Uit het voorgaande vloeit een aantal belangrijke vaststellingen voort die de overheid kan meenemen
bij het (verder) uitstippelen van het beleid.

Weerbaarheid door begeleide participatie als uitgangspunt
De overkoepelende bevinding in dit advies is dat er heel wat nadruk ligt op de
beschermingswaardigheid van jongeren en kinderen, zowel in de COPPA als in de Algemene
Verordening Gegevensbescherming. Die bescherming neemt vorm door ofwel een resolute en weinig
betrouwbare weigering tot deelname van de aanbieder uit, ofwel door middel van ouderlijke
toestemming die evenmin als effectief kan worden beschouwd (Livingstone, 2016). We mogen weinig
heil verwachten van beide ‘beschermingsmechanismen’. De nadruk op bescherming is niet geheel
onterecht, maar wel sterk overroepen. Het gros van de jongeren en kinderen vaart wel bij deelname
aan het wereldwijde web, omdat ze weerbaarheid en copingsstrategiëen ontwikkelen. Er moet wel
bijzondere aandacht uitgaan naar kwetsbare jongeren en een aantal problematische onderwerpen
zoals cyberpesten (Vandoninck, 2016). Kinderen en jongeren dienen bij hun deelname wel
ondersteund en geëduceerd te worden, want de ‘digital natives’ zijn digitaal niet zo vaardig als gedacht
en hebben vaak weinig ‘knoppenkennis’ (KeKi, 2016). De bekwaamheidsstatus mag dus niet louter
beschouwd worden als een ‘after thought’ van competentie, maar het vermoeden van bekwaamheid
moet leiden tot het ontwikkelen van competentie (Verhellen, 2008). De huidige focus in Vlaanderen
op mediawijsheid, dat uit gaat van participatie, emancipatie en ondersteuning, is een eerste stap in de
vertaling van kinderrechten naar de concrete realiteit.

Differentiatie in online informatiediensten, ook bij grote aanbieders
De rol van de overheid in het faciliteren van die begeleide participatie mag niet onderschat worden.
Omwille van de sterke machtspositie van de aanbieders ten aanzien van de consumenten, waar ook
jongeren en kinderen toe behoren, zal het moeten voorzien in een wetgevend kader. Onder andere de
uitsluitingspraktijk die de regel vormt, zal moeten worden herbekeken, wil de toestemmingsvereiste
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming geen dode letter blijven en wil men het nu
wijdverspreide gebruik van fictieve leeftijden op nieuwe media vermijden. Het feit dat kinderen, mits
ouderlijke toestemming, binnenkort niet meer geweigerd zouden mogen worden, zorgt er ook voor
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Uitgewerkt in 2012 door Save the Children, the United Nations Global Compact en UNICEF omdat het nodig was meer
nadruk te leggen op kinderrechten die nog te weinig aan bod kwamen in 2011 aangenomen United Nations Guiding Principles
on Business and Human Rights. Voor meer: http://childrenandbusiness.org/ en https://www.unicef.org/csr/resources.html.
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dat de aanbieders zullen moeten differentiëren en onder invloed van het transparantiebeginsel
moeten voorzien in begrijpelijke informatie.

Eenvormige en meer realistische leeftijdsgrens
Met respect voor kinderrechten en het belang van de Europese kinderen en jongeren in het bijzonder,
dient Vlaanderen, en bij uitbreiding België, in zijn contacten met de Europese lidstaten de leeftijd van
13 jaar als absolute grens voor zelfstandige instemming naar voren te schuiven. Wetenschappelijk
onderzoek heeft ten overvloede aangetoond dat kinderen en jongeren in de online wereld niet
beschermd worden door ze klein te houden. Er dient te worden gezocht naar een eenvormig beleid
binnen heel Europa voor zelfstandige toegang tot het gebruik van informatiediensten.
Hoewel de ondergrens nu vastligt op 13 jaar, moet het debat blijven gevoerd of deze leeftijd de realiteit
weerspiegelt. De grens sluit immers aan op de huidige situatie die voornamelijk lijkt te zijn ingegeven
door commerciële belangen. Daarenboven groeien kinderen en jongeren op met online
informatiediensten en worden de inhoud en het aanbod van deze diensten reeds op jonge leeftijd
verwerkt in educatieve en pedagogische activiteiten. Werelden worden regelgevend kunstmatig uit
elkaar gehaald, terwijl kinderen en jongeren intussen dagdagelijks in een gedigitaliseerde samenleving
leven en opgroeien.

Eigentijdse regelgeving
Een belangrijk tekortkoming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is van structurele
aard. Het bouwt voort op een aantal hardnekkige juridische ficties die wetenschappelijk genuanceerd
kunnen en moeten worden.
De verordening scharniert immers sterk op de veronderstelling dat kinderen en jongeren
beschermingswaardig en onbekwaam zijn (cf. het welzijns-kindbeeld). Nochtans zijn kinderen en
jongeren actieve gebruikers van online informatiediensten, al dan niet met medeweten van hun
ouders. Dit gebeurt niet enkel in de gezins- en ontspanningscontext. Ook in hun ruimere leefwereld en
voor velerlei doeleinden zijn kinderen en jongeren consumenten, maar steeds meer ook producenten.
Door star vast te houden aan bescherming, riskeert de aandacht voor het ontwikkelen van digitale
vaardigheden en weerbaarheid, het dichten van de digitale kloof en het erkennen van multimedia als
participatietool van kinderen en jongeren ondergesneeuwd en miskend te geraken.
Daarnaast steunt de toestemmingsvereiste sterk op het principe dat ouders (en jongeren ouder dan
16 jaar, of afhankelijk van de nationale wetgever minstens 13 jaar) geïnformeerde consumenten zijn,
zich bewust van wat de verwerking van gegevens inhoudt, en daarbij op een actieve wijze hun
instemming met verwerking te kennen geven. Zowel mediawijsheid als het transparantiebeginsel
blijken nagenoeg onvoldoende garanties te bieden in een context waarin heel wat handelingen online
gestuurd worden door in te spelen op zwakheden inherent aan de mens. Dit geldt zowel voor kinderen
als voor volwassenen. Handelingen op het internet worden niet alleen aangestuurd door rationele
denkprocessen. Ook vooroordelen en vuistregels, die niet steeds onderbouwd zijn, spelen een aandeel
in het beslissingsproces. Consumenten worden als het ware aangespoord om gegevens te delen.
Wanneer we het over de gemiddelde consument hebben, blijkt de bescherming die toestemming als
mechanisme biedt, en in het verlengde daarvan de ouderlijke toestemming, illusoir en theoretisch in
plaats van praktisch en effectief.
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Deze beelden over kinderen en consumenten vormen voor de overheid een enorme uitdaging om een
beleid uit te stippelen dat participatie ondersteunt en stimuleert en effectief beschermt waar nodig.
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