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asdroerdalen@gmail.com

Van: Loubna Azhimi <Loubna.Azhimi@roerdalen.nl>
Verzonden: maandag 13 maart 2023 15:26
Aan: 'adviesraadsociaaldomein roerdalen'
CC: Loes Vestjens; Sonja Thissen; 'Anke Dohmen'; Cees Bontekoe; 'Nicoline 

Timmermans'; 'Willem Vellema'; 'Anneke Veelen'; 'Jo Haenen'; Dorien van Meel; 
'John Nissen'; 'Email Dre'; 'Jos Mous'

Onderwerp: Beantwoording ongevraagd advies bankafschriften

Beste Jo en leden van de Adviesraad, 
 
Bedankt voor uw advies. Na overleg met de wethouder is dit onze reactie. 
 
Op 4 februari jl. heeft u aan ons een ongevraagd advies uitgebracht met betrekking tot de uitvraag van 
bankafschriften. Op 24 november 2022 hebben hier ook over gesproken samen met een specialist 
participatie van onze uitvoeringsdienst MER.  
 
U adviseert om bij de uitvraag van bankafschriften bij cliënt duidelijk te maken welke informatie nodig is en 
wat dus onleesbaar gemaakt mag worden. Hoelang de gegevens worden bewaard en welke zaken uit de 
gegevens nog meer worden gebruikt en dat hierin toestemming van de cliënt belangrijk is.  
 
Hieronder leest u onze reactie op uw advies.  
Wie een uitkering of regeling aanvraagt, krijgt te maken met zogeheten uitvoeringinstanties in ons geval 
MER sociaal domein. Zij zijn wettelijk bevoegd om persoonsgegevens vast te leggen, onder meer op grond 
van de Participatiewet. Maar zij moeten wel rekening houden met de privacy van hun cliënten, die immers 
veel persoonlijke informatie moeten prijsgeven. 
De uitvoeringsinstantie mag alleen gegevens opvragen die strikt noodzakelijk zijn om te bepalen of iemand 
het recht heeft om een uitkering/ regeling te (blijven) krijgen. Een inwoner heeft het recht om daarbij 
uitgaven onleesbaar te maken. De uitvoeringsdienst moet informeren over de mogelijkheid om uitgaven 
onleesbaar te maken. Ook dient de uitvoeringsdienst duidelijk te zijn over het bewaartermijn en het doel.  
Dit zal verder opgepakt worden met de uitvoeringsdienst MER. 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en danken u voor het aankaarten van dit signaal. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

Loubna Azhimi 
Beleidsmedewerker Maatschappelijke Ontwikkeling 
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Disclaimer 
De informatie verzonden met dit E-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.  
Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden.  
Bent u niet de geadresseerde, dan mag u niets uit dit bericht openbaar maken of op enigerlei wijze verspreiden of vermenigvuldigen.  
Heeft u dit bericht onbedoeld ontvangen, wilt u dit dan aan de afzender terugsturen en het van uw computer(s) verwijderen.  
De gemeente Roerdalen sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending van informatie.  
Aan de inhoud van deze e-mail en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.  


