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Bijlage privacyverklaring 
 

Recht op rectificatie  
 
U heeft het recht om onverwijld rectificatie van uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen (artikel 16 
AVG/artikel 28 Wpg) . Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking heeft u het recht een 
aanvullende verklaring te verstrekken.  
 

Recht op vergetelheid 
 
Het recht op vergetelheid wordt ook wel recht op gegevenswissing genoemd (artikel 17 AVG/artikel 28 
Wpg). Onder de AVG mag u onder omstandigheden ook een verzoek doen tot wissing (verwijdering) van de 
persoonsgegevens .  

• de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of 
anderszins verwerkt; 

• u trekt de toestemming om te verwerken in, en er is geen andere rechtsgrond 

• u maakt bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde 
gronden voor de verwerking, de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt. 

 
Wet politiegegevens: redenen afwijzen verzoek om inzage/rectificatie/gegevenswissing 
 
In artikel 27 lid 1 Wpg is het volgende bepaald: 
Een verzoek als bedoeld in de artikelen 25, eerste lid, en 28, eerste en tweede lid, wordt afgewezen voor 
zover dit een noodzakelijke en evenredige maatregel is: 
a. ter vermijding van belemmering van de gerechtelijke onderzoeken of procedures; 
b. ter vermijding van nadelige gevolgen voor de voorkoming, de opsporing, het onderzoek en de 

vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen; 
c. ter bescherming van de openbare veiligheid; 
d. ter bescherming van de rechten en vrijheden van derden; 
e. ter bescherming van de nationale veiligheid; 
f. ingeval van een kennelijk ongegrond of buitensporig verzoek, als bedoeld in artikel 24a, vierde lid. 
 
In artikel 27 lid 2 Wpg is bepaald dat een gehele of gedeeltelijke afwijzing van een verzoek als bedoeld in 
het eerste lid schriftelijk plaatsvindt en het besluit bevat de redenen voor de afwijzing. 
 
Het derde lid van artikel 27 Wpg betreft de verwerking van persoonsgegevens op grond van artikel 12 Wpg 
(informanten). Deze gegevensverwerking vindt niet plaats door de boa’s/gemeente. 
 

Beperking gegevensverwerking (alleen AVG niet op grond van de Wpg) 
 
Vanaf het moment dat u een verzoek tot stopzetten van uw persoonsgegevens heeft ingediend, mogen 
deze gegevens ook niet meer door de gemeente gewijzigd worden. De persoonsgegevens moeten wel bij 
de verantwoordelijke opgeslagen blijven. 
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Wanneer is het recht op beperking van de verwerking mogelijk 
 
Het recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG) is mogelijk indien één van de volgende 
elementen van toepassing is: 

• Wanneer u de juistheid van de persoonsgegevens ter discussie stelt. Gedurende de periode waarin 
binnen de organisatie de juistheid van de persoonsgegevens wordt gecontroleerd, geldt er een 
beperking van de verwerking van de persoonsgegevens voor de verantwoordelijke (de gemeente). 

• Wanneer u van mening is dat de verwerking onrechtmatig is, maar wanneer u niet wil dat de 
persoonsgegevens gewist worden, kunt u een recht op beperking van de verwerking vragen. De 
persoonsgegevens blijven dan namelijk wel opgeslagen en voor u toegankelijk om bijvoorbeeld op te 
kunnen vragen. 

• De gemeente heeft de persoonsgegevens niet langer nodig, maar u heeft de gegevens nodig voor de 
instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. 

• U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. In afwachting van de 
uitkomst van de afweging of de gronden van de gemeente zwaarder wegen dan die van u moet de 
gegevensverwerking beperkt worden. In dit geval hoeft het recht op beperking van de verwerking niet 
apart te worden ingeroepen, want de verwerking wordt bij het inroepen van bezwaar automatisch 
beperkt. 

 
Wanneer de verantwoordelijke weer verwerkingen wil gaan uitvoeren met de persoonsgegevens is dit 
slechts mogelijk in een aantal situaties: 

• U geeft (weer) toestemming. 

• Voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering door de verantwoordelijke 
(bijvoorbeeld een verzoek indienen bij een rechtbank). 

• Ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon. 

• Bij dringende redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat. 
 

Recht op overdraagbaarheid (dataportabiliteit) 
(alleen AVG niet op grond van de Wpg) 
 
Het recht op dataportabiliteit (artikel 20 AVG)betekent dat u de persoonsgegevens die op u betrekking 
hebben bij de verantwoordelijke kan ‘opvragen en meenemen’. Het betreft de digitale gegevens, niet 
papieren dossiers.  U kunt dit recht inroepen op twee momenten: 

• Wanneer toestemming van u de grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens is. 

• Wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u één van de 
partijen bent. 

Dit recht geldt dus niet voor de uitoefening van de wettelijke taken (publiekrechtelijke taken) van de 
gemeente. 
 
Het moet gaan om persoonsgegevens die door u zelf , actief en wetend, zijn verstrekt. Het betreft gegevens 
zoals een e-mailadres, gegevens die de organisatie verzamelt doordat u de diensten van de organisatie 
gebruikt. Het recht op overdraagbaarheid geldt niet voor gegevens die de organisatie zelf afleidt uit de 
persoonsgegevens die u verstrekt en voor persoonsgegevens die worden verwerkt op basis van een andere 
wettelijke grondslag, zoals gerechtvaardigd belang.  
 

Recht van bezwaar (verzet) 
(alleen AVG niet op grond van de Wpg) 
 
Het recht van bezwaar (artikel 21 AVG) is onder te verdelen in twee hoofdgroepen . Als eerste heeft u in 
specifieke gevallen het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. 
Daarnaast heeft u recht van bezwaar wanneer er sprake is van direct marketing. Omdat deze laatste 
situatie zich niet voordoet binnen de gemeentelijke organisatie wordt dit onderdeel niet verder uitgewerkt.  
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Wanneer een beroep wordt gedaan op het recht van bezwaar is er automatisch, gedurende de periode die 
nodig is om een besluit te nemen, sprake van een beperking van de verwerking van de persoonsgegevens. 
Het recht op bezwaar in de AVG is dus niet hetzelfde als het indienen van bezwaar op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht. Daarom wordt ook wel de aanduiding Recht van verzet gehanteerd. 
 

Recht van bezwaar bij gerechtvaardigd belang en recht van bezwaar op basis van algemeen 
belang 
 
U heeft het recht om op grond van een bijzondere situatie bezwaar te maken tegen verwerkingen van de 
persoonsgegevens als deze worden verwerkt op basis van gerechtvaardigd belang of algemeen belang. De 
verwerkingsverantwoordelijke moet bij deze verwerkingen een belangenafweging maken. 
 

Recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde 
verwerking gebaseerd besluit (profilering) 
 
Profilering vindt plaats door een persoon te categoriseren en te analyseren op basis van bepaalde 
persoonsgegevens, zoals financiële situatie, locatie, etc. Profilering kan gebruikt worden om dienstverlening 
te verbeteren, maar er zijn ook risico’s aan verbonden zoals onjuiste interpretatie van gegevens. 
Daarom mag er in principe geen besluit worden genomen op basis van profilering. De gegevens uit een 
geautomatiseerde verwerking mogen wel gebruikt worden als deze zijn beoordeeld door een mens (artikel 
22 AVG). Op deze algemene regel zijn een aantal uitzonderingen van toepassing. Deze zijn opgenomen in 
artikel 22 lid 2 AVG en artikel 40 UAVG. Bijvoorbeeld als geautomatiseerde besluitvorming is opgenomen in 
een wet of noodzakelijke is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of een taak van algemeen belang 
te vervullen.  
Bij geautomatiseerde besluitvorming geldende aanvullende voorwaarden ten aanzien van het nemen van 
passende maatregelen ter bescherming van de betrokkene.  
 

Besluit op uw verzoek 
 
Binnen een maand (Wpg: 6 weken) na ontvangst zal de gemeente beoordelen of het verzoek 
gerechtvaardigd is. Wanneer de gemeente het voornemen heeft aan uw verzoek tegemoet te komen en er 
is sprake van een complex of omvangrijk verzoek, kan de gemeente de behandeling van uw verzoek met 
twee maanden (Wpg: 4 weken) verlengen. 
 
Een besluit op uw verzoek is een besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht. U kunt hiertegen 
dus een bezwaarschrift indienen. Ook is het mogelijk een klacht in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens (AP). Op grond van artikel 29 lid 2 Wpg is er sprake van een gewijzigde “bezwaartermijn” 
als de betrokkene de AP heeft gevraagd om te bemiddelen of te adviseren.  
 
In artikel 29 lid 2 Wpg staat: 
“De belanghebbende kan zich binnen de termijn bepaald voor het beroep op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht tot de Autoriteit persoonsgegevens wenden met het verzoek te bemiddelen of te adviseren 
in zijn geschil met de verwerkingsverantwoordelijke. In dat geval kan in afwijking van artikel 6:7 van de 
Algemene wet bestuursrecht het beroep nog worden ingesteld nadat de belanghebbende van de Autoriteit 
persoonsgegevens bericht heeft ontvangen dat de behandeling van de zaak is beëindigd, doch uiterlijk zes 
weken na dat tijdstip”. 
 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005537&g=2021-09-06&z=2021-09-06
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005537&g=2021-09-06&z=2021-09-06
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005537&artikel=7:6&g=2021-09-06&z=2021-09-06
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005537&artikel=7:6&g=2021-09-06&z=2021-09-06

