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1 Algemeen 

De rekenkamercommissie Stichtse Vecht (verder: de rekenkamercommissie) onderzoekt de 
doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van gemeentelijk beleid. Dit is een wettelijke taak 
uit de Gemeentewet. Om deze taak goed uit te voeren, is het soms nodig persoonsgegevens te 
verwerken. 

De gemeenteraad heeft op 2 oktober 2018 het 'Privacybeleid gemeente Stichtse Vecht' en 
'Privacyreglement gemeente Stichtse Vecht' vastgesteld voor verwerkingen van persoonsgegevens 
onder de verantwoordelijkheid van de raad en haar commissies. De rekenkamercommissie is een van 
de commissies die onder dit door de raad vastgestelde beleid vallen. Deze Privacyverklaring geldt als 
aanvulling op dit beleid, specifiek voor de werkzaamheden van de rekenkamercommissie.  
 
De rekenkamercommissie gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en voldoet aan de 
wettelijke regels voor de verwerking daarvan, zoals de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG. 
 
De rekenkamercommissie heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) die toeziet op het 
zorgvuldig omgaan met uw gegevens. De FG is onafhankelijk toezichthouder op het privacy- en 
informatiebeveiligingsbeleid. 
 
De Autoriteit Persoonsgegevens is nationale toezichthouder voor de bescherming van 
persoonsgegevens. Meer informatie vindt u op de website van de autoriteit persoonsgegevens. 

2 Persoonsgegevens die wij verwerken 

Wij verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals: 
• Uitvoering van onderzoek (contact leggen met burgers, enquêtes, interviews   etc.) 
• Burgers die ideeën voor onderzoek aan ons sturen 
• Sollicitatieprocedures 
 
Het type persoonsgegeven dat wij verwerken kan per onderzoek of activiteit verschillen. Het kan gaan 
om persoonsgegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer, email, geboortedatum of geslacht) en 
om bijzondere persoonsgegevens (zoals uw gezondheid). 
Voor elke activiteit en ieder onderzoek wegen wij zorgvuldig af welke gegevens nodig zijn, zodat wij dit 
met zo min mogelijk gegevens uitvoeren. 
 
De rekenkamercommissie heeft een wettelijke taak van algemeen belang en het verwerken van 
persoonsgegevens is hiervoor toegestaan (artikel 6 AVG). 
In documenten, bestanden en systemen van de gemeente die wij in ons onderzoek betrekken kunnen 
zich persoonsgegevens bevinden. Bijvoorbeeld een klantenbestand van burgers die een 
bijstandsuitkering ontvangen van de gemeente. De rekenkamercommissie is gerechtigd deze 
gegevens te onderzoeken. De personen waarop de gegevens betrekking hebben hoeven hierover niet 
afzonderlijk te worden geïnformeerd. 
De uitkomsten van de onderzoeken worden na vaststelling openbaar gemaakt. 

De rekenkamercommissie mag bijzondere persoonsgegevens verwerken als is voldaan aan de 
volgende situaties (zoals beschreven in artikel 24 Uitvoeringswet AVG): 

1. de verwerking is noodzakelijk met het oog op wetenschappelijk of historisch onderzoek of    
    statistische doeleinden; 
2. het onderzoek dient een algemeen belang; 
3. het vragen van uitdrukkelijke toestemming is onmogelijk of vergt een onevenredige inspanning; 
4. bij de uitvoering van de verwerking is voorzien in zodanige waarborgen dat de persoonlijke  
    levenssfeer van de betrokkene niet onevenredig wordt geschaad. 

Omdat het vragen van toestemming meestal niet onmogelijk is, noch een onevenredige inspanning 
vergt (punt 3), zullen wij bijzondere gegevens veelal pas verwerken na uw toestemming. 

 

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
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3 Beveiliging Persoonsgegevens 

De rekenkamercommissie neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en heeft daarom  
passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste 
handelingen met openbaarmaking van persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, 
conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline 
Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), opgenomen in het informatiebeveiligingsbeleid 
van de gemeente  Stichtse Vecht. 

4 Bewaartermijn Persoonsgegevens 

De rekenkamercommissie bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is en dan 
toegestaan is voor de uitvoering van haar taken en de naleving van haar wettelijke verplichtingen. 
Persoonsgegevens die zijn verwerkt ten behoeve van onderzoek anonimiseren wij zo vroeg mogelijk 
in het onderzoeksproces. Na een besluit van de gemeenteraad over een  rekenkamercommissie-
rapport zal de rekenkamercommissie overgaan tot verwijdering of vernietiging van verwerkte 
persoonsgegevens. Van personen die zaken bij de rekenkamercommissie melden of suggesties 
aandragen voor onderzoek (via de email) bewaren wij de contactgegevens en aangeleverde 
informatie. Het kan namelijk nodig zijn om na een langere periode nog contact op te nemen met de 
indiener. Wij bewaren uw persoonsgegevens echter nooit langer dan 2 jaar. 

5 Delen van Persoonsgegevens 
Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, behalve aan organisaties die in opdracht van de 
rekenkamercommissie werken en waarbij het delen van persoonsgegevens noodzakelijk is in het 
kader van het onderzoek. Een voorbeeld is een onderzoeksbureau dat in opdracht van de 
rekenkamercommissie een enquête uitvoert.  
In die gevallen sluit de rekenkamercommissie een verwerkersovereenkomst met de organisatie. Dit 
waarborgt de veiligheid van uw gegevens. De rekenkamercommissie blijft verantwoordelijk voor deze 
verwerkingen. 

6 Uw rechten 

De privacywetgeving geeft u een aantal rechten waarmee u grip kunt houden op uw eigen 
persoonsgegevens. 

a. Recht op informatie: Betrokkenen hebben het recht om aan de gemeente te vragen of zijn/haar 
persoonsgegevens worden verwerkt. 

b. Inzagerecht: Betrokkenen hebben de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, 
zijn/haar gegevens worden verwerkt. 

c. Correctierecht: Als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kan de betrokkene een verzoek 
indienen bij de gemeente om dit te corrigeren. 

d. Recht van verzet: Betrokkenen hebben het recht aan de gemeente te vragen om hun 
persoonsgegevens niet meer te gebruiken. 

e. Recht om vergeten te worden: In gevallen waar de betrokkene toestemming heeft gegeven om 
gegevens te verwerken, heeft de betrokkene het recht om de persoonsgegevens te laten 
verwijderen. 

f. Recht op bezwaar: Betrokkenen hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van 
zijn/haar persoonsgegevens. De gemeente zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde 
gronden zijn voor de verwerking. 

Om gebruik te maken van zijn/haar rechten kan de betrokkene een verzoek indienen. Dit verzoek kan 
zowel schriftelijk als via de e-mail ingediend worden.  
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Als u een verzoek wilt doen neemt u dan contact op met de rekenkamercommissie (zie 8. 
Contactgegevens). In uw  verzoek geeft u aan welke correcties of aanvullingen u wenst, of welke 
gegevens volgens u moeten worden afgeschermd of verwijderd. Om er zeker van te zijn dat de 
aanvraag wordt gedaan door de juiste persoon vragen wij om legitimatie (geldig identiteitsbewijs). 

7 Contactgegevens 

Heeft u vragen over deze privacyverklaring of over de verwerking van persoonsgegevens door de 
rekenkamercommissie, dan kunt u contact opnemen met de Functionaris voor de 
Gegevensbescherming (FG), Erwin Lelieveld via gegevensbescherming@stichtsevecht., of de 
secretaris van de rekenkamercommissie, Jacqueline Willenborg via 
rekenkamercommissie@stichtsevecht.nl of 0346- 254200. 

 
Onze contactgegevens: 
Rekenkamercommissie Stichtse Vecht 
Endelhovenlaan 1 
Postbus 1212 
3500 BE Maarssen 
Telefoon: 0346-254200  
Email: rekenkamercommissie@stichtsevecht.nl 
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