BELEID VAN HET REKENHOF INZAKE DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE
LEVENSSFEER TEN OPZICHTE VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
IN HET KADER VAN DE PUBLICATIE VAN MANDATENLIJSTEN EN HET BEWAREN
VAN VERMOGENSAANGIFTEN
1. Algemeen
Dit beleid beschrijft de manier waarop het Rekenhof bij de uitvoering van zijn wettelijke opdrachten met
betrekking tot de mandatenlijsten en vermogensaangiften van openbare mandatarissen en hoge
ambtenaren, de persoonsgegevens verwerkt die op u betrekking hebben en welke rechten u heeft
wanneer het Rekenhof uw persoonsgegevens verwerkt.
Om zijn wettelijke opdrachten te vervullen, moet het Rekenhof uw persoonsgegevens verwerken in
overeenstemming met de bepalingen van 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 (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
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. 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.
3. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke en de functionaris voor gegevensbescherming?
Het Rekenhof (Regentschapsstraat 2 1000 Brussel) is verantwoordelijk voor de verwerking van de
persoonsgegevens die het verwerkt in het kader van de uitvoering van zijn wettelijke opdrachten. Dit
houdt in dat het, 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 Algemene Verordening
Gegevensbescherming (DPO@ccrek.be).
4. Welke persoonsgegevens worden verwerkt door het Rekenhof en voor welke doeleinden worden ze
verwerkt?
De volgende categorieën van persoonsgegevens worden door het Rekenhof verwerkt in het kader van
zijn wettelijke opdrachten met betrekking tot de mandatenlijsten en vermogensaangiften:
o
o
o

identificatiegegevens (bv. naam, voornaam, rijksregisternummer, geboortedatum)
contactgegevens (bv. adres, telefoonnummer, email)
gerechtelijke gegevens (bv. administratieve sancties)

Het Rekenhof verzamelt deze persoonsgegevens onder meer via de aangiften van door de wetgever
aangeduide actoren (i.c. de door de eerste minister of de minister‐presidenten aangeduide ambtenaren,
de informatieverstrekkers of de aangifteplichtigen zelf).
Het Rekenhof verwerkt uw persoonsgegevens ter uitvoering van zijn wettelijke opdrachten met
betrekking tot de mandatenlijsten en vermogensaangiften zoals vastgelegd in de bijzondere en gewone
wetten van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen,
alsmede een vermogensaangifte in te dienen, evenals de bijzondere en gewone wetten van 26 juni 2004
tot uitvoering en aanvulling van de bijzonder en gewone wetten van 2 mei 1995. Uw persoonsgegevens
mogen door het Rekenhof niet voor andere doeleinden dan voor de uitvoering van deze wettelijk
omschreven opdrachten worden gebruikt.
Uw persoonsgegevens zullen door het Rekenhof niet worden verwerkt in het kader van zijn andere
wettelijke bevoegdheden of opdrachten of voor commerciële of reclamedoeleinden, noch aan derden
worden overgemaakt die deze gegevens voor dergelijke doeleinden zouden gebruiken.
5. Wie zijn de ontvangers van uw persoonsgegevens?
In het kader van de uitvoering van zijn wettelijke opdrachten is het mogelijk dat het Rekenhof uw
persoonsgegevens moet meedelen aan of ontvangen van de volgende personen:
o
o

o

o

uzelf
het publiek, voor wat betreft uw gegevens die conform de wetgeving jaarlijks dienen te worden
gepubliceerd. In concreto worden volgende gegevens gepubliceerd:
o naam en voornaam (woonplaats) van alle aangifteplichtige openbare functionarissen en
hoge ambtenaren
o per aangifteplichtige de in het voorgaande jaar uitgeoefende mandaten, ambten en
beroepen en de bijhorende vergoedingen
andere ontvangers in functie van de wettelijke informatieverplichtingen, informatieverstrekking en ‐
uitwisseling:
o gemachtigde ambtenaren
o informatieverstrekkers
o gerechtelijke instanties
o bevoegde commissies van de wetgevende vergaderingen
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. Bewaring van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor zij worden
verwerkt en met respect voor de door de bijzonder en gewone wetten van 2 mei 1995 en 26 juni 2004
vastgestelde termijnen.
7. Welke rechten heeft u wanneer het Rekenhof uw persoonsgegevens verwerkt?
U beschikt over een welbepaald aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens[1]. Een aantal
van die rechten zijn enkel in beperkte gevallen van toepassing.
o

U heeft het recht om uw persoonsgegevens die door het Rekenhof worden verwerkt in te kijken.

o

o

o

o

U heeft het recht om de onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben zo snel mogelijk te
(laten) corrigeren. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking heeft u het recht om de
vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen.
U heeft het recht om het Rekenhof te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen [2] of de
verwerking ervan te beperken [3] in de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald
door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 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.
U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens ernstige
en legitieme motieven[4].. 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.
Het Rekenhof bevestigt dat de verwerking van de persoonsgegevens geen profilering omvat en dat u
niet aan volledige geautomatiseerde beslissingen wordt onderworpen.

8. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?
Het Rekenhof beheert de persoonsgegevens in het kader van zijn wettelijke opdrachten betreffende de
mandatenlijsten en vermogensaangiften via de web‐applicatie Regimand, waartoe u als
informatieverstrekker of aangifteplichtige enkel toegang kan krijgen na authentificatie van uw
identiteitsgegevens.
Zodra u via eID of digitale identiteit bent geïdentificeerd, heeft u als aangifteplichtige openbare
mandataris of hoge ambtenaar uitsluitend toegang tot uw persoonsgegevens, en als
informatieverstrekker uitsluitend toegang tot de identificatie‐ en contactgegevens van uzelf en van de
aangifteplichtigen waarvoor u een wettelijk bepaalde informatieverplichting hebt.
Wanneer u vaststelt dat een aantal van uw persoonsgegevens fouten bevatten of onvolledig zijn, kan u
ofwel zelf correcties doen in de web‐applicatie Regimand ofwel binnen de web‐aplicatie een bericht ter
attentie van het Rekenhof verzenden. Daarnaast kunt u eventuele fouten of onvolledigheden ook
melden ofwel via mail (indien mogelijk voorzien van een elektronische handtekening) naar
DPO@ccrek.be ofwel via brief gericht aan de DPO van het Rekenhof –Regentschapsstraat 2 1000 Brussel
(gelieve een copie van uw identiteitskaart bij te voegen).
9. 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 en beroep bij de rechter in te
stellen, 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[5].
Om een klacht in te dienen, kunt u een aanvraag richten tot:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
E‐mail: contact@apd‐gba.be (link stuurt een e‐mail)
10. Bijwerking van het beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Dit beleid kan eventueel worden bijwerkt 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 Algemene Verordening Gegevensbescherming.

[1] art. 15, 16, 17, 18, 21 en 22 van 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] art.17, ibid.
[3] art. 6, ibid.
[4] art.17, ibid.
[5] Art. 77, Algemene Verordening Gegevensbescherming

