
Privacyverklaring 
 
1. Deze privacyverklaring is bedoeld om de bezoekers van de website van het Belgische 
Rekenhof te informeren overeenkomstig artikel 13 van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming nr. 2016/679 van 27 april 2016 (“AVG” of « GDPR ») « Te verstrekken 
informatie wanneer persoonsgegevens bij de betrokkene worden verzameld ». 
Deze website is van informatieve aard en heeft noch in hoofdzaak noch in bijzaak tot doel om 
om het even welke gegevens te verzamelen voor rekening van de opdrachten van het Rekenhof.  
 
Het Rekenhof stelt alles in het werk om de privacywetgeving na te leven, en in het bijzonder de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 van 27 april 2016 (« AVG » ). 
 
2. Het Rekenhof is de verwerkingsverantwoordelijke.  
De website van het Rekenhof van België wordt beheerd door de FOD BOSA, die moet worden 
beschouwd als de verwerker in de zin van de AVG.  
Het contactadres van de DPO van het Rekenhof luidt als volgt: dpo@ccrek.be 
 
3. Het Rekenhof kan persoonsgegevens verwerken voor gerechtvaardigde doeleinden.  
Die doeleinden omvatten hoofdzakelijk: 

 de verwerking van vragen, verzoeken en klachten in verband met deze website; 
 het verzamelen van statistieken in verband met het gebruik van deze website; 
 de verbetering van de prestaties en het ontwerp van deze website.  

Ze hebben enkel betrekking op het beheer van de website. 
De verzamelde gegevens zullen geenszins worden gebruikt voor andere doeleinden dan het 
beheer van de website, tenzij bij uitdrukkelijk aangekondigde vermeldingen en vragen, die dan 
zouden moeten worden beschouwd als een aanvulling op deze verklaring. 
Geen enkel persoonsgegeven op deze website zal worden gebruikt voor een proces van 
geautomatiseerde besluitvorming.  
 
Het Rekenhof verzamelt enkel de gegevens die gewoonlijk als noodzakelijk worden beschouwd 
voor het doeltreffend beheer van een website. De bezoeker kan dus op rechtmatige wijze 
verwachten dat dergelijke gegevens worden verzameld.  
Het Rekenhof is in die zin van oordeel dat de rechtmatigheid van de verwerking bijgevolg 
ressorteert onder artikel 6, 1. f) van de AVG.  
 
 
4. De websitebezoeker wordt beschouwd als een betrokkene in de zin van hoofdstuk III van de 
AVG « Rechten van de betrokkene ».  
Over het algemeen heeft de bezoeker het recht van het Rekenhof de grootste transparantie te 
verwachten in verband met de eventuele verwerking van zijn persoonsgegevens.  
Hij beschikt meer specifiek over de rechten om: 

‐ inzage te krijgen in zijn persoonsgegevens en er een kopie van te ontvangen; 
‐ te vragen dat zijn persoonsgegevens worden bijgewerkt of gecorrigeerd, als die 

gegevens onjuist of onnauwkeurig waren; 
‐ te vragen dat de hem betreffende persoonsgegevens worden gewist, of dat de 

verwerking van zijn persoonsgegevens zou worden beperkt als hij van oordeel is dat er 
geen wettelijke basis (meer) is om ze te verwerken; 



‐ een kopie van zijn persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar, 
machineleesbaar formaat en die aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te 
zenden (voor zover de verwerking op zijn instemming is gebaseerd).  

 
Om één van zijn rechten uit te oefenen kan de bezoeker het op de website beschikbare 
contactformulier gebruiken of een schriftelijk verzoek richten aan het Rekenhof, Eerste 
Voorzitter, Regentschapsstraat 2 te 1000 Brussel.  
 
Hij kan die adresgegevens ook gebruiken als hij een klacht wenst in te dienen in verband met 
de verwerking van zijn persoonsgegevens. Hij heeft bovendien het recht om een klacht in te 
dienen bij de Beschermingsautoriteit van de lidstaat van de Europese Unie waar hij gewoonlijk 
verblijft.  
 
5. Als verwerkingsverantwoordelijke verbindt het Rekenhof zich ertoe strikte technische en 
organisatorische maatregelen te treffen om uw informatie te beschermen tegen toegang door 
niet-gemachtigde personen, tegen onrechtmatige verwerking, misbruik, schade, verlies of 
vernietiging. 
 
6.  De persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan nodig is voor de hierboven 
beschreven doeleinden. 
 
7.  Deze website kan links bevatten naar andere institutionele websites. Deze worden over het 
algemeen als betrouwbaar beschouwd. Het Rekenhof kan echter niet verantwoordelijk worden 
gesteld voor de inhoud of de praktijken inzake persoonsgegevens van die andere sites.  
 
8. Hoe contact opnemen ? 
Als de bezoeker vragen heeft over deze privacyverklaring of over de website van het Rekenhof, 
kan hij het op de website beschikbare contactformulier gebruiken of een schriftelijk verzoek 
richten aan het Rekenhof, Eerste Voorzitter, Regentschapsstraat 2 te 1000 Brussel. 
 
14. Wijzigingen van deze privacyverklaring 
Deze privacyverklaring kan te allen tijde worden gewijzigd. De nieuwe gewijzigde 
privacyverklaring zal dan van toepassing zijn vanaf de datum van die herziening zoals 
aangegeven op de pagina.  
 
Gelieve deze pagina regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de wijzigingen 
en toevoegingen.  
 
 
 


