
Privacyverklaring met betrekking tot de wettelijke opdrachten van het Rekenhof 

1. Algemeen 

Deze verklaring beschrijft de manier waarop het Rekenhof in het kader van zijn wettelijke opdrachten 

de persoonsgegevens verwerkt die op u betrekking hebben en welke rechten u heeft, wanneer het 

Rekenhof uw persoonsgegevens verwerkt. 

Het Rekenhof verwerkt uw persoonsgegevens  in overeenstemming met de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming1, afgekort als “AVG” of “GDPR”, en de Gegevensbeschermingswet2.  

Het Rekenhof ziet erop toe dat de verwerking van uw persoonsgegevens op een gepaste en relevante 

wijze gebeurt en beperkt blijft tot de doeleinden waarvoor de gegevens werden ingezameld. 

2. Wie zijn de verwerkingsverantwoordelijke en de data protection officer (DPO)? 

Het Rekenhof  (Regentschapsstraat 2, 1000 Brussel)  is verantwoordelijk voor de verwerking van de 

persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van zijn wettelijke opdrachten. Dit houdt in dat hij, 

rekening houdend met  zijn wettelijk bepaalde opdrachten,  het  doel  van  en  de middelen  voor de 

verwerking van deze persoonsgegevens vaststelt. 

De  DPO  van  het  Rekenhof  is  de  contactpersoon  voor  alle  vragen  die  verband  houden  met  de 

verwerking  van  uw  gegevens  en  met  de  uitoefening  van  uw  rechten  uit  hoofde  van  de  AVG 

(DPO@ccrek.be).  

3. Voor welke doeleinden verwerkt het Rekenhof uw persoonsgegevens? 

Het Rekenhof verwerkt uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn 

wettelijke opdrachten van algemeen belang en om te voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen.3 

De wettelijke  opdrachten  van  het Rekenhof  kan  u  onder meer  terugvinden  in  artikel  180  van  de 

Grondwet, de inrichtingswet van het Rekenhof van 29 oktober 1846, de algemene bepalingenwet van 

16 mei 2003 en  in diverse nationale en regionale regelgevingen, die specifieke opdrachten van het 

Rekenhof vastleggen. Een overzicht van de opdrachten van het Rekenhof vindt u op onze website. 

Uw  persoonsgegevens  zullen  door  het  Rekenhof  niet  worden  verwerkt  voor  commerciële  of 

reclamedoeleinden,  noch  aan  derden  worden  overgemaakt  die  deze  gegevens  voor  dergelijke 

doeleinden zouden gebruiken. 

4. Welke persoonsgegevens verwerkt het Rekenhof? 

Aangezien  het  Rekenhof,  naast  specifieke  wettelijke  opdrachten,  zowel  financiële  controles, 

wettigheids‐ en regelmatigheidscontroles als controles op de correcte besteding van overheidsgelden 

uitvoert, bestrijkt de controleperimeter van het Rekenhof alle Belgische en regionale overheden en 

instanties. Dit betekent ook dat de audits en controles van het Rekenhof van zeer uiteenlopende aard 

zijn  en  alle  mogelijke  domeinen  kunnen  betreffen.  De  mogelijk  voor  dat  doel  ingezamelde 

persoonsgegevens  kunnen,  gezien  de  omvangrijke  wettelijke  opdrachten  van  het  Rekenhof,  alle 

categorieën van persoonsgegevens betreffen, zoals bv.: 

 Identificatiegegevens (bv. naam, voornaam, geboortedatum) 

 Adresgegevens (bv. woonplaats, regio) 

 Arbeidsgegevens (bv. beroep, tewerkstellingsperiodes) 

 Financiële gegevens (bv. inkomen, eigendommen) 



 Sociale  gegevens  van  persoonlijke  aard,  inclusief  gezondheidsgegevens  (bv.  gezinssituatie, 

gegevens inzake arbeidsongeschiktheid, medische gegevens) 

 Gerechtelijke gegevens (bv. detentieperiodes, strafrechtelijke gegevens) 

Het  Rekenhof  zamelt  deze  gegevens  in  bij  andere  verwerkingsverantwoordelijken  die  onder  zijn 

controlebevoegdheid vallen, zoals de instellingen van sociale zekerheid, federale overheidsdiensten, 

regionale overheden,… 

De publicaties van het Rekenhof bevatten geen persoonsgegevens. 

5. Wie zijn de ontvangers van uw persoonsgegevens? 

De persoonsgegevens die het Rekenhof verwerkt, worden niet doorgegeven aan derden.  

Bepaalde persoonsgegevens die door ons worden verzameld, kunnen in het kader van de beveiliging 

en beheer ervan mogelijk verwerkt worden door een externe instantie, zoals een IT‐leverancier. Deze 

externe  instantie  is  onderworpen  aan  de  AVG  (artikelen  28  en  29)  en  dan  ook  verplicht  de 

vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens te respecteren en de verwerking ervan te beperken tot 

de duidelijk vastgelegde doeleinden. 

6. Veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens 

Het  Rekenhof  onderneemt  alle  nodige  stappen  om  de  veiligheid  van  uw  persoonsgegevens  te 

garanderen en zorgt ervoor dat uw gegevens onder meer worden beschermd tegen ongeoorloofde 

toegang,  onrechtmatig  gebruik,  verlies  of  ongeoorloofde  wijzigingen.  Om  de  veiligheid  en  de 

vertrouwelijkheid  van  uw  persoonsgegevens  te  waarborgen,  heeft  het  Rekenhof  verschillende 

technische en organisatorische maatregelen genomen. 

Zo heeft het Rekenhof de toegangsrechten voor zijn ambtenaren tot de verwerkte persoonsgegevens 

en de verwerkingen die er betrekking op hebben strikt geregeld en zijn deze persoonsgegevens ook 

technisch‐organisatorisch  alleen  toegankelijk  voor  de  personen  en  toepassingen  die  daartoe 

uitdrukkelijk gemachtigd zijn op basis van hun functionele behoeften. 

7. Bewaring van uw persoonsgegevens 

Uw persoonsgegevens worden niet  langer bewaard dan nodig  is  voor de doeleinden waarvoor  zij 

worden verwerkt. Concreet worden persoonsgegevens gebruikt in het kader van een audit of controle, 

vernietigd na de publicatie of communicatie van het audit‐ of controleverslag, en uiterlijk een jaar na 

het afsluiten van de audit of controle (indien een eventuele opvolgingscontrole of  impactanalyse  is 

gepland). 

8. Welke rechten heeft u wanneer het Rekenhof uw persoonsgegevens verwerkt? 

In het algemeen hebben de verwerkingen van het Rekenhof geen onmiddellijke gevolgen voor uw 

rechten en vrijheden. Het Rekenhof beperkt  zich  immers  tot het verzamelen van  reeds bestaande 

gegevens  bij  de  entiteiten  die  binnen  zijn  controlebevoegdheid  vallen  en  is  geen  ontvanger  van 

persoonsgegevens in de zin van de AVG. 

In principe heeft u het  recht om uw persoonsgegevens, voor  zover  ze door het Rekenhof worden 

verwerkt,  in  te  kijken,  te  laten  vervolledigen  en  corrigeren. U  heeft  ook  de mogelijkheid  om  het 

Rekenhof  te verzoeken uw persoonsgegevens  te wissen of de verwerking ervan  te beperken  in de 

omstandigheden  en  onder  de  voorwaarden  zoals  bepaald  door  de  AVG.  Het  Rekenhof  kan  de 

gegevenswissing  of  beperking weigeren  van  de  persoonsgegevens  die  noodzakelijk  zijn  voor  het 



uitvoeren van  zijn wettelijke verplichtingen, en dit  zolang deze gegevens noodzakelijk  zijn voor de 

doeleinden waarvoor zij zijn verzameld. 

Tot slot heeft u eveneens het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens 

wegens ernstige en legitieme motieven. Gelieve er evenwel rekening mee te houden dat u zich niet 

kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor het Rekenhof noodzakelijk zijn voor 

het uitvoeren van een wettelijke verplichting, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de 

doeleinden waarvoor zij werden verzameld. 

Doorgaans zal het Rekenhof echter niet in de mogelijkheid zijn om u te bevestigen dat uw gegevens in 

het kader van een audit worden verwerkt. Het Rekenhof dient immers de administratieve entiteiten 

te controleren, en zal daarbij niet standaard overgaan tot het onderzoeken van individuele dossiers. 

Voor het uitoefenen van uw rechten inzake persoonsgegevens, in het bijzonder dat van vervollediging 

en verbetering, kan u zich bijgevolg bij voorkeur wenden tot de administratieve overheden, waar het 

Rekenhof zijn gegevens heeft ingezameld.  

Het Rekenhof bevestigt dat de verwerking van de persoonsgegevens geen profilering omvat en dat u 

niet aan volledige geautomatiseerde beslissingen wordt onderworpen. 

9. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen? 

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, kunt u uw aanvraag ondertekend indienen door een e‐mail 

te sturen naar DPO@ccrek.be of door een brief te sturen naar het Rekenhof, Regentschapsstraat 2, 

1000 Brussel. 

Uw aanvraag zal behandeld worden binnen een termijn van één maand na ontvangst. Afhankelijk van 

de complexiteit van uw verzoek en van het aantal verzoeken, kan die termijn  indien nodig met nog 

eens twee maanden worden verlengd. 

10. Rechtsmiddelen 

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, heeft u 

het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, indien u van mening bent 

dat  uw  rechten  niet  worden  gerespecteerd  of  dat  een  verwerking  van  op  u  betreffende 

persoonsgegevens een inbreuk vormt op de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Om een klacht in te dienen, kunt u een aanvraag richten tot: 

Gegevensbeschermingsautoriteit 

Drukpersstraat 35 

1000 Brussel 

E‐mail: contact@apd‐gba.be  

 

11. Bijwerking van het beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

Dit beleid kan eventueel worden bijgewerkt en gewijzigd. Er wordt u dus gevraagd om het regelmatig 

te herlezen om op de hoogte te zijn van de laatste bijwerkingen en wijzigingen. Het bijgewerkte beleid 

zal steeds in overeenstemming zijn met de AVG. 

 

 

  



 
1 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 en betreffende 
het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. 
2 Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking 
van persoonsgegevens. 
3 Artikel 6.1, c) en e) AVG. 


