
Definities 

 

• Artikel 16 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (oud artikel 286 van het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeenschap) bepaalt: “Eenieder heeft recht op bescherming van zijn 
persoonsgegevens”, en schrijft voor dat er wetgeving wordt opgesteld betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens. Deze 
wetgeving is van toepassing op de EU-instellingen en -organen die zijn opgericht bij, of hun grondslag vinden in, het 
Verdrag. 

• Verordening 2018/1725 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens werd opgesteld ter naleving van het Verdrag en om natuurlijke personen wettelijk afdwingbare rechten toe 
te kennen, de verplichtingen van verwerkingsverantwoordelijken met betrekking tot de verwerking van gegevens 
vast te stellen en een onafhankelijke toezichthoudende autoriteit in te stellen. 

• De doelstellingen van Verordening 2018/1725 zijn de bescherming van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens door instellingen en organen van de Unie, en het vrije verkeer van 
persoonsgegevens tussen hen of naar andere in de Unie gevestigde ontvangers. Sommige definities met betrekking 
tot de bescherming van persoonsgegevens en gerelateerde onderwerpen worden, samen met informatie betreffende 
bescherming van persoonsgegevens bij de Rekenkamer, hieronder weergegeven: 

Beginselen inzake gegevensbescherming 

De verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving en kan deze aantonen (“verantwoordingsplicht”). Wie 
persoonsgegevens verwerkt, moet op de hoogte zijn van bepaalde basisbeginselen, die vereisen dat dergelijke gegevens: 

• rechtmatig, behoorlijk en transparant worden verwerkt ten aanzien van de betrokkene; 
• worden verwerkt voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden (“doelbinding”); 
• toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden 

verwerkt (“minimale gegevensverwerking“); 
• nauwkeurig zijn en zo nodig worden bijgewerkt (“juistheid”); 
• niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is (“opslagbeperking”); 
• worden verwerkt op een manier die een passende beveiliging van die gegevens waarborgt (“integriteit en 

vertrouwelijkheid”); 
• niet zonder passende voorzorgsmaatregelen aan derden worden doorgegeven; 
• worden verwerkt overeenkomstig de rechten van de betrokkene. 

Wat zijn “persoonsgegevens”? 

- Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke 
persoon (“de betrokkene”). 

- Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met 
name aan de hand van een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online 
identificatiemiddel, of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, 
psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. 

- De verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens, die worden omschreven als persoonsgegevens 
waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het 
lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de 
unieke identificatie van een persoon, gegevens over gezondheid of met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele 
gerichtheid zijn verboden, waarbij enkele uitzonderingen gelden (zie artikel 10 van Verordening 2018/1725). 

Verwerkingsverantwoordelijke en betrokkene 

De verwerkingsverantwoordelijke is de EU-instelling of het EU-orgaan, het directoraat-generaal, de eenheid of enig ander 
organisatieonderdeel die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van 
persoonsgegevens vaststelt. 

De verwerkingsverantwoordelijken van de Rekenkamer zijn de leden, de secretaris-generaal, de directeuren en de 
hoofdmanagers. 

Voor elke verwerking moet een verwerkingsverantwoordelijke worden aangewezen en moet de functionaris voor 
gegevensbescherming van de instelling vooraf in kennis worden gesteld. 

De betrokkene is de persoon waarvan de persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke worden verzameld, 
bewaard of verwerkt. 

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=NL&f=ST%206655%202008%20REV%207
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=NL


Verwerker 

Indien verwerkingsverantwoordelijken niet zelf persoonsgegevens verwerken, wordt dat ten behoeve van hen gedaan door 
een verwerker. De verwerker moet afdoende garanties bieden ten aanzien van de vereiste technische en organisatorische 
beveiligingsmaatregelen, en erop toezien dat die maatregelen in acht worden genomen. De verwerker kan een natuurlijke 
of rechtspersoon zijn, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, die/dat uitsluitend handelt in opdracht van 
de verwerkingsverantwoordelijke. Zowel de verwerkingsverantwoordelijke als de verwerker zijn gebonden aan een contract 
dat of rechtshandeling die de verwerking van persoonsgegevens regelt. 

Contactpersoon (gedelegeerd verwerkingsverantwoordelijke)  

De contactpersoon (of “gedelegeerd verantwoordelijke”) wordt aangesteld door de verwerkingsverantwoordelijke en handelt 
in opdracht van laatstgenoemde. Deze heeft tot taak om de kennisgevingen op te stellen die door de verantwoordelijke 
verwerkingsverantwoordelijke (na validering) naar de functionaris voor gegevensbescherming moet worden gestuurd, en 
waar nodig met laatstgenoemde contact op te nemen.  

Functionaris voor gegevensbescherming 

- Elke instelling heeft een of meer functionarissen voor gegevensbescherming om op onafhankelijke wijze te waarborgen 
dat de beginselen van bescherming van persoonsgegevens bij de instelling worden toegepast. Elke functionaris voor 
gegevensbescherming houdt een register bij met alle verwerkingen van persoonsgegevens bij de eigen instelling. Ook 
verleent deze advies en doet hij/zij aanbevelingen inzake rechten en plichten. Hij/zij brengt de Europese Toezichthouder 
voor gegevensbescherming op de hoogte wanneer de verwerking van persoonsgegevens een zeker risico meebrengt (zie 
hieronder), en beantwoordt de verzoeken van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming. Hij/zij kan op 
verzoek of op eigen initiatief zaken en incidenten onderzoeken. 

- Sinds juni 2010 is de functionaris voor gegevensbescherming van de ERK Johan Van Damme, geassisteerd door 
Dominique Savonitto.  

Wat is kennisgeving (“register van de verwerkingsactiviteiten”) en wie is daarvoor verantwoordelijk? 

- Kennisgeving houdt in dat de verwerkingsverantwoordelijke de functionaris voor gegevensbescherming vooraf in kennis 
stelt van elke (handmatige of elektronische) verwerking met betrekking tot persoonsgegevens. Kennisgeving is uitsluitend 
vereist indien persoonsgegevens worden verwerkt.  

Wat is het register van de functionaris voor gegevensbescherming? 

- Het register is een database die alle kennisgevingen bevat welke de verwerkingsverantwoordelijken de functionaris voor 
gegevensbescherming toesturen inzake de verwerking van persoonsgegevens. Artikel 31 van Verordening 2018/1725 
schrijft voor dat de functionaris voor gegevensbescherming een register van verwerkingsactiviteiten bijhoudt, en bepaalt 
dat het register openbaar toegankelijk moet zijn. 

Wat is een bestand? 

- Verordening 2018/1725 is van toepassing in alle gevallen waarin persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen 
of die zijn bestemd om daarin te worden opgenomen, worden verwerkt. “Bestand” duidt op elk gestructureerd geheel van 
persoonsgegevens die volgens bepaalde criteria toegankelijk zijn, ongeacht of dit geheel gecentraliseerd of 
gedecentraliseerd is dan wel op functionele of geografische gronden is verspreid. 
- Het doet er niet toe waar het bestand zich bevindt. Het kan zich bij de Rekenkamer bevinden, maar ook op 
institutioneel, nationaal, regionaal, lokaal of zelfs “particulier” niveau (bij een gecontroleerde onderneming) zijn 
ondergebracht.  

Wat is verwerking?  

Verwerking houdt in een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet 
uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, opslaan, raadplegen, gebruiken, 
verstrekken door middel van doorzending, wissen of vernietigen van gegevens. 

Wat is rechtmatige verwerking? 

- Artikel 5 van de verordening bepaalt dat de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk moet zijn, ofwel dat 
hiervoor toestemming moet zijn gegeven. Persoonsgegevens mogen uitsluitend worden verwerkt indien: 

a) de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak in het algemeen belang op basis van EU-wetgeving of in 
het kader van de uitoefening van het openbaar gezag van de Unie; 



b) de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke 
rust; 

c) de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op 
verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen; 

d) de betrokkene ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven (wat inhoudt een vrije, specifieke en geïnformeerde 
wilsuiting waarmee de betrokkene hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt); 

e) de verwerking noodzakelijk is om de vitale belangen van de betrokkene te beschermen. 

- De verwerkingsverantwoordelijke is er verantwoordelijk voor dat gewaarborgd wordt dat persoonsgegevens behoorlijk 
en rechtmatig worden verwerkt. 

Reikwijdte 

- Wanneer een dienst van de Rekenkamer persoonsgegevens verwerkt die zich in een (handmatig of elektronisch 
bijgehouden) bestand bevinden, ongeacht waar dit bestand zich bevindt, welk soort persoonsgegevens dit bevat en met 
welk doel de verwerking plaatsvindt, moet dit worden beschouwd als verwerking van persoonsgegevens in de zin van 
Verordening 2018/1725. Verordening 2018/1725 is ook van toepassing in gevallen waarin persoonsgegevens die bestemd 
zijn voor opname in een bestand, worden verwerkt door een dienst van de Rekenkamer. 
- De functionaris voor gegevensbescherming moet van deze verwerking op de hoogte worden gebracht door middel van 
het kennisgevingssysteem (register van de verwerkingsactiviteiten) dat bij de Rekenkamer in gebruik is.  

Aan betrokkene te verstrekken informatie voordat persoonsgegevens worden verzameld (artikel 15 
van Verordening 2018/1725) en rechten van betrokkenen ten aanzien van verwerking van 
persoonsgegevens (artikelen 17-24 van Verordening 2018/1725) 

- De verwerkingsverantwoordelijke moet de betrokkene de volgende informatie over de te verwerken gegevens 
verstrekken:  

• de identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke; 
• de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming; 
• de verwerkingsdoeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn bestemd, en de rechtsgrond voor de verwerking; 
• in voorkomend geval, de ontvangers of categorieën ontvangers van de persoonsgegevens; 
• in voorkomend geval, dat de verwerkingsverantwoordelijke het voornemen heeft de persoonsgegevens door te 

geven naar een derde land of aan een internationale organisatie, of er al dan niet een adequaatheidsbesluit van de 
Commissie bestaat, of, in het geval van de in artikel 48 bedoelde doorgiften, welke de passende of geschikte 
waarborgen zijn, hoe er een kopie van kan worden verkregen of waar zij kunnen worden geraadpleegd;  

• de periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de 
criteria om die termijn te bepalen; 

• het bestaan van het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en het recht om deze onverwijld te laten 
rectificeren indien zij onjuist of onvolledig zijn;  

• onder bepaalde omstandigheden, het recht om te verzoeken om zijn persoonsgegevens te wissen of het gebruik 
ervan te beperken;  

• indien van toepassing, het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn 
persoonsgegevens om redenen die verband houden met een specifieke situatie, en het recht op overdraagbaarheid 
van gegevens; 

• het bestaan van het recht om toestemming in te trekken (wanneer verwerking gebaseerd is op toestemming); 
• het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, 

gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem anderszins in aanmerkelijke mate 
treft; 

• het recht om een klacht in te dienen bij de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming; 
• of het verstrekken van persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is dan wel een noodzakelijke 

voorwaarde om een overeenkomst te sluiten, en of de plicht bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en 
wat de mogelijke gevolgen zijn wanneer deze gegevens niet worden verstrekt; 

• of de verantwoordelijke voornemens is, de persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan dat 
waarvoor de persoonsgegevens werden verzameld, verstrekken van informatie over dat andere doel en alle 
relevante informatie (bewaartermijn, rechten, enz.); 

• het recht om te verzoeken dat, voor zover mogelijk, eventuele wijzigingen in persoonsgegevens worden 
medegedeeld aan andere partijen waaraan gegevens zijn verstrekt. 
 
Verzoeken moeten onverwijld worden behandeld en in elk geval binnen één maand na ontvangst. Die termijn kan 
indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd. 

De Europees Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) 

- De EDPS is een onafhankelijke toezichthoudende autoriteit die overeenkomstig Verordening 2018/1725 is ingesteld. Met 
betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens is de EDPS er verantwoordelijk voor dat de fundamentele rechten en 
vrijheden van natuurlijke personen, en met name hun recht op privacy, door de EU-instellingen en -organen in acht worden 
genomen. De EDPS is ook belast met het verstrekken van advies aan de EU-instellingen en -organen en aan de 
betrokkenen over alle aangelegenheden in verband met de verwerking van persoonsgegevens. 

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/


- Verwerkingsverantwoordelijken zijn verplicht om samen te werken met de EDPS, met name door toegang tot informatie 
te verschaffen. 
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