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PRIVACYVERKLARING VLAAMS PARLEMENT IN VERBAND MET BENOEMINGEN EN 

VOORDRACHTEN VAN, EN MAATREGELEN TEGEN BEPAALDE PERSONEN 

WAAROM VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS? 

 

Op grond van een aantal wettelijke bepalingen is het Vlaams Parlement bevoegd om personen 

te benoemen of voor te dragen, of om bepaalde maatregelen tegen personen te nemen. Het 

oefent die bevoegdheid uit in overeenstemming met de procedures die vastgelegd zijn in zijn 

Reglement of in uitvoeringsreglementen. In dat kader en met dat doel verwerkt het Vlaams 

Parlement  persoonsgegevens van de kandidaten voor benoeming en voordracht, de personen 

tegen wie maatregelen overwogen worden, en eventuele  getuigen, en treedt het op als 

verwerkingsverantwoordelijke. De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een 

wettelijke verplichting die op het Vlaams Parlement rust (art. 6.1 (c) AVG), en is tevens 

noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang (art. 6.1 (e) AVG), m.n. 

het verzekeren van de kwaliteit en correctheid van de parlementaire werkzaamheden in het 

kader van benoemingen voordrachten of maatregelen tegen bepaalde personen.  

 

De verwerking van de persoonsgegevens verloopt volgens volgende principes: 

 
Welke persoonsgegevens? Hoe hebben we 

deze gegevens 

verkregen? 

Hoe lang? Met wie worden deze  

gegevens gedeeld? 

Identificatiegegevens (bv. naam, 
voornaam, hoedanigheid, uitgeoefende 
activiteit);  

Contactgegevens (bijvoorbeeld, adres, 
e- mailadres, telefoonnummer);  

In de gevallen waarin de wetgeving het 
vereist, een uittreksel van het 
strafregister of een attest van 
nationaliteit van de betrokkene · 

De in het dossier van de betrokkene (cv, 
motiveringsbrief) en tijdens een 
eventuele hoorzitting bezorgde 
gegevens  

Stemgeluid en inhoud van mondelinge 
toelichting betrokkene door audio-
opnames, die als technisch hulpmiddel 
gebruikt kunnen worden voor de 
opmaak van het verslag. 

De door derden in het kader van de 
verwerking van de kandidatuurstelling 
bezorgde gegevens. 

Rechtstreeks 
van de 

betrokkene 

 

Door derden in 
het kader van 

de verwerking 
van het dossier 

van de 

betrokkene 

In principe 10 jaar 
na de benoeming, 
voordracht of 
maatregel tegen 
een persoon; 
zolang een 
bestuursrechtelijke 
of gerechtelijke 
procedure lopende 
is -indien van 
toepassing 
(administratief 
nut).  

Audio-opnames: 
tot de benoeming, 
voordracht of 
maatregel tegen 
een persoon, 
wanneer de 
verslaggevingsfun
ctie voltooid is 

Leden van het Vlaams 

Parlement 

 

Bevoegde diensten van het 

Vlaams Parlement 

 

Derden belast met het 

onderzoek van 
voorwaarden tot 

aanwijzing, benoeming, 

enz. 

 

Partijen bij 
bestuursrechtelijke of 

gerechtelijke procedures 

waarbij het Vlaams 

Parlement betrokken is 

 

Audio-opnames: enkel de 
diensten van het Vlaams 

Parlement betrokken bij de 

verslaggevingsfunctie 
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Bepaalde persoonsgegevens kunnen bovendien publiek bekendgemaakt worden om het 

grondwettelijke beginsel van openbaarheid van de parlementaire activiteiten te verzekeren en de 

parlementaire werkzaamheden te documenteren, om het recht op vrijheid van informatie te 

vrijwaren, en om het recht van toegang van het publiek tot officiële documenten te waarborgen. 

Het gaat dan om de lijst van kandidaturen, de vermelding van bepaalde hoedanigheden die van 

belang zijn in de selectieprocedure, de besprekingen in plenaire vergaderingen en de uiteindelijke 

resultaten van de beraadslagingen in plenaire vergadering. 

Welke 

persoonsgegevens? 

Hoe hebben we deze 

gegevens verkregen? 

Hoe lang? Met wie worden deze 

gegevens gedeeld? 

Identificatiegegevens 
(naam, voornaam, 
hoedanigheid, 
uitgeoefende activiteit) 
 

In plenaire zitting 

besproken 

persoonsgegevens 

Rechtstreeks van de 
betrokkene 
 
Door derden in het 

kader van de 

verwerking van het 

dossier van de 

betrokkene 

Zolang de parlementaire 
documenten beschikbaar 
moeten blijven om de 
vrijheid van informatie te 
verzekeren 

Het publiek, op de website 
van het Vlaams Parlement 
en op de parlementaire 
documenten 

 

Archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek  

 

Bepaalde persoonsgegevens worden tot slot verwerkt omdat, en enkel in de mate dat ze nodig zijn met het 
oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische 
doeleinden (art. 89, lid 1, AVG) 

 
Welke 
persoonsgegevens? 

Hoe hebben we deze 
gegevens verkregen? 

Hoe lang? Met wie worden deze 
gegevens gedeeld? 

Gegevens die op het 
moment van de 
archivering van het 
dossier op basis van een 
analyse ervan voor het 
wetenschappelijk of 
historisch onderzoek of 
statistische doeleinden 
worden bewaard. Het 
gaat o.a. over 
uitnodigingen voor 
voordracht van 
kandidaten, voordrachten 
kandidatuurstellingen, 
stavingsstukken met 
betrekking tot 
selectievoorwaarden, 
kennisgevingen van 
benoeming, 
correspondentie. 

Geen stemgeluid en 
inhoud van mondelinge 
toelichting door audio-
opnames 

Rechtstreeks van de 
betrokkene 
 
Door derden in het 
kader van verwerking 
van het dossier van de 
betrokkene 

Permanente bewaring Met derden, enkel voor 
wetenschappelijk en 
historisch onderzoek, voor 
statistische doeleinden of 
voor archiveringsdoeleinden 
mits ondertekening van een 
onderzoekscontract en mits 
toestemming van de Griffier 
van het Vlaams Parlement, 
overeenkomstig het 
Archiefreglement van het 
Vlaams Parlement. 
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WAT ZIJN UW RECHTEN?  

Recht op inzage 

U heeft het recht om ons te vragen naar de persoonsgegevens die wij over u hebben. We kunnen u 

een gratis kopie geven, maar dat kan niet voor alle documenten. Wij willen namelijk de rechten 

en vrijheden van anderen ook respecteren. 

Recht op verbetering 

Bent u van mening dat uw gegevens niet juist of actueel zijn? U heeft het recht om ons te vragen 

deze te corrigeren. 

Recht van bezwaar 

U heeft het recht om ons te vragen om de verwerkingen van uw persoonsgegevens te stoppen.  

Recht op het beperken van de bewerking 

U kan ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld wanneer we 

de juistheid van uw persoonsgegevens controleren. 

Recht op vergetelheid of verwijdering 

U heeft het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te vernietigen. Indien wij wettelijk verplicht  
zijn om bepaalde persoonsgegevens bij te houden, kunnen wij evenwel niet aan dit verzoek voldoen.  

Recht op intrekking van uw toestemming 

Bij verwerkingen van persoonsgegevens die gebaseerd zijn op uw toestemming, kan u die  
toestemming intrekken. 

 
Recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit 

U heeft eveneens het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde 

gegevensbeschermingsautoriteit.  

 

HOE DEZE RECHTEN UIT TE OEFENEN? 

 

Als u een klacht, vraag of een probleem heeft met de manier waarop wij uw persoonsgegevens 

gebruiken, kunt u contact opnemen met onze DPO. 

 
Data Protection Office– Vlaams Parlement  
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel  

privacy@vlaamsparlement.be  

 

Als u ons contacteert om uw rechten uit te oefenen dan antwoorden wij binnen één maand. 

Uitzonderlijk kan dit langer duren (tot maximum drie maanden), maar dan laten wij u binnen één 

maand weten wat de oorzaak daarvan is. Het al dan niet kunnen uitoefenen van uw rechten hangt 

samen met de verwerking en de rechtsgrond. 

 

Zorg ervoor dat het steeds duidelijk is welk recht u precies wil uitoefenen en op welke wijze u de 

informatie wenst te krijgen (vb. per e-mail, per post, mondeling, enz.). Houd er wel rekening mee 

dat we in bepaalde gevallen meer informatie nodig hebben. We willen zeker zijn dat we de juiste 

persoon helpen. 
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