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1 WAT 

Sinds 25 mei 2018 is de General Data Protection Regulation van kracht (GDPR: de regelgeving 
betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens). 
 
Circusateliers hebben persoonsgegevens nodig om de realisatie van 10.000 deelnemersuren aan te 
tonen in het kader van hun subsidiëring binnen het Circusdecreet van 1 maart 2019.  

2 GEGEVENSVERWERKING 

2.1 HOE GAAN WE OM MET GEGEVENS DIE SUBSIDIEAANVRAGERS EN -

ONTVANGERS AAN HET DEPARTEMENT AANLEVEREN? 

 
Het Departement Cultuur, Jeugd en Media kan persoonsgegevens opvragen om toe te zien op de 
realisatie van de deelnemersuren, zoals bepaald in het Circusdecreet van 1 maart 2019 en het 
bijhorende uitvoeringsbesluit van 28 juni 2019. Concreet moeten circusateliers, om in aanmerking te 
komen voor subsidiëring, circuseducatieve activiteiten (die minstens 1 uur duren) en de deelnemers 
eraan, aantoonbaar registreren.  
 
De gegevens die het departement opvraagt en verzamelt, worden digitaal bewaard. Subsidiedossiers en 
de bedoelde deelnemerslijsten worden op basis van het archiveringsbeleid van de Vlaamse overheid  
gedurende 10 jaar bijgehouden. Na die termijn worden de documenten vernietigd. 
 

2.2 HOE COMMUNICEERT U NAAR DEELNEMERS AAN EN AANVRAGERS 

VAN CIRCUSEDUCATIEVE ACTIVITEITEN? 

 
Voorstel van bericht 
 
Onze organisatie [of de naam van de organisatie] doet voor subsidies een beroep op het Circusdecreet 
van 1 maart 2019. Een van de voorwaarden voor subsidiëring is dat onze organisatie [of de naam van de 
organisatie] het decretaal vereiste aantal deelnemersuren realiseert. Onze organisatie [of de naam van 
de organisatie] moet de gerealiseerde deelnemersuren kunnen aantonen aan de hand van 
aanwezigheidslijsten. Die lijsten moeten minstens de naam, de postcode van de domicilie en de leeftijd 
of het geboortejaar van de deelnemers bevatten. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media kan die 
aanwezigheidslijsten opvragen in het kader van de toekenning van en het toezicht over de subsidie. Het 
departement bewaart de opgevraagde documenten 10 jaar, nadien worden ze vernietigd. 
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Als uw circusatelier voor bepaalde circuseducatieve activiteiten (die minstens 1 uur duren) zelf niet 
instaat voor de inschrijvingen en voor de registratie van de deelnemers, vraagt u aan de partner 
waarmee u samenwerkt om dat te doen (vb. school, gemeentelijke cultuur- of jeugddienst, …). 
 
Als de partner daartoe niet bereid is (die ontvangt immers geen subsidies voor die activiteiten binnen 
het kader van het Circusdecreet), dan volstaat een verklaring op eer van de partner. De verklaring op 
eer bevat minstens:  

• de naam en functie van degene die de verklaring aflegt; 
• de naam en datum van het initiatief waarover de verklaring wordt afgelegd; 
• het aantal deelnemers.  

 
Een verklaring op eer is gedateerd en ondertekend. Verklaringen op eer van het circusatelier zelf of 
van zijn begeleiders worden door het departement niet aanvaard.  
 
Het departement voorziet een sjabloon voor de verklaring op eer. 
 

2.3 NOG VRAGEN? 

Contacteer Machteld De Smedt, 02 553 41 94, circus@vlaanderen.be  
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