Verslaglegging
Vergadering Onderzoekscommissie Horsa Glider 11 februari 2020
Aanwezi
g

Ton de Boer, Jan Streefkerk, Tom Erkens, Joyce le Comte (griffier)
Negende bijeenkomst Onderzoekscommissie Horsa Glider.

1

Opening en vaststelling agenda.

Om 17.23 uur opent de voorzitter de vergadering en stelt de agenda vast.
2

Vaststelling verslaglegging 7 februari 2020 en openbaar maken verslagen

Het verslag wordt vastgesteld.
Afspraa
k

De verslagen van de onderzoekscommissie worden openbaar gemaakt via de
website van de gemeente.

Actie

n.v.t.

3

Voorbereiden hoorzitting

De commissie loopt door de vragen heen en verdeeld de onderwerpen.
Afspraak

n.v.t.

Actie

n.v.t.

4

Volgende vergadering

Vrijdag 14 maart a.s. om 13.30 uur in kamer griffier.
De griffier is verhinderd.
Afspraak

n.v.t.

Actie

n.v.t.

5

W.v.t.t.k.

Advies VNG m.b.t. AVG en Enquêterecht
Een juridisch adviseur van de VNG heeft antwoord gegeven op de vraag over de relatie
AVG en Enquêterecht van de raad.
Als bestuursorgaan is de gemeenteraad zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke in de zin
van de AVG. Daarbij heeft hij zijn eigen wettelijke taken en verplichtingen die zijn
vastgelegd in de Gemeentewet.
Het instellen van onderzoek (art. 155a e.v. Gw) en de verwerking van persoonsgegevens
die daaruit voortvloeit is een verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een
taak van algemeen belang (art. 6 lid 1 sub e AVG). Dit is dan ook de grondslag voor de
onderzoekscommissie om algemene, niet-bijzondere persoonsgegevens te verwerken.
Op grond van artikel 155b zijn de burgemeester, wethouders en ambtenaren verplicht te
voldoen aan een vordering van de onderzoekscommissie tot het verschaffen van inzage in,
het nemen van afschrift van of het anderszins laten kennisnemen van alle bescheiden
waarover zij beschikken en waarvan naar het redelijk oordeel van de onderzoekscommissie
inzage, afschrift of kennisneming anderszins voor het doen van een onderzoek als bedoeld
in artikel 155a nodig is.
Verder zijn ambtenaren gehouden om aan een onderzoek als bedoeld in artikel 155a alle
door de onderzoekscommissie gevorderde medewerking te verlenen. Die verplichting om
medewerking te verlenen aan een door de raad in te stellen onderzoek vloeit niet voort uit
de eigen verordening op het onderzoeksrecht Renkum, maar rechtstreeks uit de wet.
Volgens de eigen Verordening op het onderzoeksrecht van de gemeente Renkum staat
verder geregeld dat de verordening ambtelijke bijstand niet van toepassing is. Dat betekent
dat de onderzoekscommissie zonder tussenkomst van de gemeentesecretaris de
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informatie mag opvragen die zij nodig heeft voor het onderzoek.
Bij de verwerking van algemene, niet-bijzondere persoonsgegevens dient de
onderzoekscommissie passende waarborgen en specifieke maatregelen te treffen ter
bescherming van de grondrechten van de betrokkenen (art. 5 lid 1 sub e AVG). Daarbij kan
onder meer gedacht worden aan het anonimiseren en pseudonimiseren van
persoonsgegevens daar waar dit mogelijk is zonder dat het doel van de verwerking in het
geding komt. En niet meer gegevens verwerken en bewaren dan noodzakelijk voor het
onderzoek, zorgdragen voor goede beveiliging van de gegevens, etc.
Daarnaast, ervan uitgaande dat de persoonsgegevens niet direct van de betrokkene zijn
verkregen, geldt er nog de informatieplicht van art. 14 AVG. Echter hier is sprake van de
uitzonderingsgrond van art. 14 lid 5 sub c AVG waardoor dit weer niet hoeft (het verkrijgen
of verstrekken van de gegevens is uitdrukkelijk voorgeschreven in een wet van Nederland).
NB:
De Nederlandse Vereniging van Rekenkamers (NVVR) heeft zich met vragen over het
verwerken van persoonsgegevens in het kader van onderzoek gewend tot de Autoriteit
Gegevensbescherming.
De Autoriteit heeft hierop geantwoord dat een publiek belang (art 6 lid 1 en onder e AVG in
samenhang met art 183 Gemeentewet) voor verwerkingen die tijdens het onderzoek
worden verkregen van de onderzochte inderdaad de grondslag lijkt te zijn voor een
rekenkamer om niet bijzondere persoonsgegevens te verwerken.
Wanneer dit het geval is, zou het bijzonder vreemd zijn dat de gemeenteraad niet op z’n
minst dezelfde positie inneemt wat betreft de AVG, als een door de gemeenteraad
ingestelde commissie die een verlengstuk is van zijn controlerende taak.
De griffier heeft de interne jurist op de hoogte gesteld van het antwoord van de VNG.
Afspraak

De commissie gaat na welke e-mails alsnog opgevraagd worden, maar dan
zonder de doorhalingen.

Actie

De leden van de commissie geven de e-mails door aan de griffier.

6

Sluiting

18.09 uur is de bijeenkomst afgerond
Afspraak

n.v.t.

Actie

n.v.t.
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