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Privacyverklaring

De IBD stelt Zoom privacyvriendelijk in (privacy by default)

Tijdens de interactieve webinars maakt de IBD:

• gebruik van wachtwoorden om aan vergaderingen deel te nemen. 

• gebruik van unieke vergader ID’s om vergaderingen af te schermen. 

• geen gebruik van:

“cloud recording” en neemt de videoconferentie niet op. 

“local Recording” 

“automatically Transcribe Cloud Recordings” 

“attendee attention tracking” 



Even voorstellen

• Naomi (IBD) moderator 

• Privacy adviseurs IBD introduceren thema’s en helpen bij 

beantwoording vragen 



Doelen bespreekuur

• Informatieoverdracht en deling → Samen privacy issues bespreken 

• Deelnemers stellen en beantwoorden vragen

• Contacten onderhouden en nieuwe contacten maken 

• Input ophalen voor FAQs en Privacy Producten op de IBD website



Spelregels 



Samenwerkingsverbanden

• Samenwerkingsverbanden: Steeds vaker delen en koppelen van informatie 

binnen samenwerkingsverbanden. 

Veiligheidshuizen Toegang sociaal 

domein  

Invorderen 

gemeentelijke  

belastingen

Inkoop 
Afvalverwerking 



Programma bespreekuur

• Inleiding focus AP 

• 1: Privacyposities en aansprakelijkheid algemeen

• 2: De Gemeenschappelijke Regeling en casussen

• 3: Rol FG en samenwerkingsverbanden

• Overige vragen + evaluatie 



Inleiding – Focus AP

• Focus AP 2020-2023: Toezichtkader Autoriteit Persoonsgegevens, 

Uitgangspunten voor toezicht.
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Handhaving AP  



Handhaving AP  

• Samenwerkingsverbanden / ongeoorloofd delen 

Doelbinding! 

AP:  “Het is aan overheidsbestuurders en aan de wetgever om een goede 

afweging te maken over het nut en de noodzaak van het gebruik van data en 

nieuwe verwerkingen. [..] Schending van het beginsel van doelbinding pakt 

de AP zo nodig aan.”



Vraag  

• Ingezonden vraag: Convenanten en wanneer is een privacy protocol nu 

wel of niet nodig?



Vraag

• Ingezonden vraag: Convenanten en wanneer is een privacy protocol nu 

wel of niet nodig. 

Antwoord: Welke afspraken verplicht zijn, is afhankelijk van je privacypositie. 

Verstandig om altijd je privacypositie vast te leggen.  

Let op: Convenant is nooit een grondslag voor delen gegevens 

maar onderlinge afspraak voor delen gegevens.  



Privacyposities – 3 smaken 

1. Zelfstandige verwerkingsverantwoordelijke 

2. Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke 

3. Verwerker 

Ondergeschikte = geen zelfstandige positie 



Verplichting sluiten ovk AVG?

1) Zelfstandig

Verwerkingsverantwoordelijke 

2) Gezamenlijk 

Verwerkingsverantwoordelijke 

3)Verwerkingsverantwoordelijke 

Gezamenlijk 

Verwerkingsverantwoordelijke 

Verwerker  

Zelfstandig 

Verwerkingsverantwoordelijke 

Sub -verwerker  

Geen ovk vereist

Wel verstandig 

Art 26 ovk vereist

Art 28 ovk vereist

Art 28 ovk vereist



Waarom bepalen privacypositie?

1. Je moet weten verplichtingen je hebt o.g.v. de AVG:

• Accountability

• Verantwoordelijke moet zorgen voor grondslag 

• Rechten van betrokkenen moet gegarandeerd zijn: het moet duidelijk 
waar de betrokkene kan aankloppen met zijn vraag

• Meldplicht datalekken: geen onduidelijkheid over wie moet melden

2. Aansprakelijkheid richting betrokkenen en afspraken onderling 



Vraag 

• Ingezonden vraag: Onderling gemeenten samenwerkingen:

Hoe zit het met de aansprakelijkheid indien iedere gemeente 
verwerkersverantwoordelijk is voor zijn stuk van de verwerking. Zijn beide 
gemeenten dan gezamenlijk aansprakelijk?

Hoe zit het met aansprakelijkheid bij gezamenlijke verantwoordelijkheid?



Vraag 

Hoe zit het met aansprakelijkheid bij gezamenlijke verantwoordelijkheid?

Onderscheid tussen: 

1) Aansprakelijkheid richting betrokkenen → dwingend recht 

2) Verdeling aansprakelijkheid onderling → regelend recht 



1) Aansprakelijkheid richting betrokkenen 

Artikel 82

Recht op schadevergoeding en aansprakelijkheid

1. Eenieder die materiële of immateriële schade heeft geleden ten gevolge van een inbreuk op deze verordening, heeft het recht om van de 
verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker schadevergoeding te ontvangen voor de geleden schade.

2. Elke verwerkingsverantwoordelijke die bij verwerking is betrokken, is aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door verwerking die inbreuk 
maakt op deze verordening. Een verwerker is slechts aansprakelijk voor de schade die door verwerking is veroorzaakt wanneer bij de verwerking niet is 
voldaan aan de specifiek tot verwerkers gerichte verplichtingen van deze verordening of buiten dan wel in strijd met de rechtmatige instructies van de 
verwerkingsverantwoordelijke is gehandeld.

3. Een verwerkingsverantwoordelijke of verwerker wordt van aansprakelijkheid op grond van lid 2 vrijgesteld indien hij bewijst dat hij op geen enkele wijze 
verantwoordelijk is voor het schadeveroorzakende feit.

4. Wanneer meerdere verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers bij dezelfde verwerking 
betrokken zijn, en overeenkomstig de leden 2 en 3 verantwoordelijk zijn voor schade die door 
verwerking is veroorzaakt, wordt elke verwerkingsverantwoordelijke of verwerker voor de gehele 
schade aansprakelijk gehouden teneinde te garanderen dat de betrokkene daadwerkelijk wordt 
vergoed.

5. Wanneer een verwerkingsverantwoordelijke of verwerker de schade overeenkomstig lid 4 geheel heeft vergoed, kan deze verwerkingsverantwoordelijke of 
verwerker op andere verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers die bij de verwerking waren betrokken, het deel van de schadevergoeding verhalen dat 
overeenkomt met hun deel van de aansprakelijkheid voor de schade, overeenkomstig de in lid 2 gestelde voorwaarden.

6. Gerechtelijke procedures voor het uitoefenen van het recht op schadevergoeding worden gevoerd voor de in artikel 79, lid 2, bedoelde lidstaatrechtelijk 
bevoegde gerechten.



1) Aansprakelijkheid richting betrokkenen 

Mogelijke rollen en consequenties Rol Aansprakelijkheid jegens betrokkene 

1. Verwerkingsverantwoordelijke (zelfstandig) Zelfstandig verantw + hoofdelijk aansprakelijk (artikel 

82 lid 2 AVG). 

2. Verwerkingsverantwoordelijke (gezamenlijk) Gezamenlijk verantw + hoofdelijk aansprakelijk voor 

gezamenlijke verwerkingen (artikel 82 lid 4 AVG).

3. Verwerker Aansprakelijkheid beperkt tot schade als gevolg van 

niet nakoming verplichtingen AVG voor verwerkers 

dan wel handelen in strijd met de rechtmatige 

instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.

4. Intern beheer Rust bij verwerkingsverantwoordelijke 
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2) Aansprakelijkheid regelen onderling 

1) Zelfstandig

Verwerkingsverantwoordelijke 

2) Gezamenlijk 

Verwerkingsverantwoordelijke 

3)Verwerkingsverantwoordelijke 

Gezamenlijk 

Verwerkingsverantwoordelijke 

Verwerker  

Zelfstandig 

Verwerkingsverantwoordelijke 

Sub -verwerker  

Geen ovk vereist

Wel verstandig 

Art 26 ovk vereist

Art 28 ovk vereist

Art 28 ovk vereist



Thema 1: Privacyposities

Zelfstandig

Verwerkingsverantwoordelijke 

Gezamenlijk 

Verwerkingsverantwoordelijke 

Verwerkingsverantwoordelijke 

Gezamenlijk 

Verwerkingsverantwoordelijke 

Verwerker  

Zelfstandig 

Verwerkingsverantwoordelijke 
Geen ovk vereist

Wel verstandig 

Art 26 ovk vereist

Art 28 ovk vereist

Art 28 ovk vereist

Rechtstreeks gezag/ intern beheer  
Zelfstandig

Verwerkingsverantwoordelijke 

Ogv beveilingsvereiste -

NDA sluiten 



Vraag 

• Ingezonden vraag: Hoe leg je privacyafspraken het beste vast? 
In het convenant zelf of in een aparte overeenkomst gezamenlijke 
verwerkingsverantwoordelijkheid?



Voorbeelden verwerkers

Bron: ww.autoriteitpersoonsgegevens.nl

autoriteitpersoonsgegevens.nl



Voorbeelden verwerker/vv?

Bron: ww.autoriteitpersoonsgegevens.nl

autoriteitpersoonsgegevens.nl



Vraag 

• Ingezonden vraag: Beslisbomen/protocollen: 

• Welke beslisbomen en protocollen zijn er beschikbaar en worden er gebruikt 
binnen de diverse samenwerkingsverbanden waar casuïstiek / personen worden 
besproken. 

• Is er een pragmatische en werkbare best practice die te gebruiken is?



Schema privacypositie WP29



Schema privacypositie WP29



Schema privacypositie Rijk 



Schema privacpositie IBD

Toetsingskader:

• De natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, 
een dienst of een ander orgaan die/dat,

• alleen of samen met anderen

• het doel en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens 
vaststelt.



Schema privacpositie IBD





Afpelvragen

• Staat de andere partij die persoonsgegevens verwerkt onder direct 
gezag van de opdrachtgever?

• Ja: er is sprake van intern beheer: geen relatie verwerker -
verwerkingsverantwoordelijke.

NB: Zorg voor geheimhoudingsverklaring!

• Nee: er is sprake van een derde partij.



Afpelvragen

• Bepaalt de opdrachtgever het doel en de middelen van de 
verwerking?

• Hulpvragen
• Worden doel en middelen vastgesteld o.g.v. een expliciete 

wettelijke grondslag, of delegatie?
• Worden doel en middelen vastgesteld o.g.v. een impliciete 

bevoegdheid?
• Worden doel en middelen vastgesteld o.g.v. feitelijke invloed?



Let op!

Kijk altijd naar de feitelijke situatie!

Hulpvragen:

• Wie bepaalt welke derden toegang krijgen?

• Wie bepaalt wanneer welke gegevens worden gewist?

• Wie handelt/reageert op vragen/verzoeken van betrokkenen?

• Wat is de indruk die betrokkenen hebben over de positie van de 3e

partij?



Is derde partij een verwerker?

• Maak dan afspraken over de verwerking van 
persoonsgegevens.

• Als er een verwerkersovereenkomst moet 
komen, gebruik dan de standaard van de 
VNG



Zelfstandig of gezamenlijk  
verwerkingsverantwoordelijke?

• Hebben de verschillende verwerkingsverantwoordelijken dezelfde 
grondslag om persoonsgegevens te verwerken?

• Hulpvragen:

• Hebben de partijen de doelen en middelen gezamenlijk 
vastgesteld?



Zelfstandig of gezamenlijk  
verwerkingsverantwoordelijke?

• Op grond van jurisprudentie EHvJ doe je dat sneller dan je denkt!



Gemeenschappelijke Regelingen

Door de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) kunnen gemeenten, 
provincies en waterschappen samenwerken in publiekrechtelijke 
constructies.

Verschillende vormen – mandaat, delegatie of anderszins 

1. Regeling zonder meer

2. Centrumgemeente

3. Gemeenschappelijk orgaan

4. Bedrijfsvoeringsorganisatie

5. Openbaar lichaam



Afpeloefeningen 



Casus 

• Ingezonden vraag. 

• Deelname aan een pilot met CycloMedia. 

• Doel = onkruidontwikkeling in een wijk inzichtelijk krijgen om zo tot effectieve periode/wijze 
van bestrijding te komen. 

• Gemeente maakt foto’s en is opdrachtgever van CycloMedia. 

• CycloMedia levert Android telefoon die jaar lang achter voorruit in vuilniswagen wordt 
opgehangen. Wekelijks wordt in één wijk op bepaalde stukken om de 5m een foto gemaakt. 
Bij terugkomst op werf en binnen Wifi bereik worden de foto's automatisch geüpload naar 
CycloMedia. Daar worden ze binnen enkele uren 'geblurd' en worden de originelen 
overschreven. Na blurring komen foto's beschikbaar voor gemeente binnen Street Smart. 
(Telefoon zit in kastje met schroef vast. Is verder met een wachtwoord beveiligd). 

• CycloMedia ziet zichzelf als eigenaar van de gegevens. 

• Wie is verwerkingsverantwoordelijke? Stel dat telefoon uit vuilniswagen wordt gejat, foto's 
waar ook inwoners op staan zijn gemaakt maar nog niet geüpload, wiens incident is het dan?



Casus  

• Ingezonden vraag

• Acht gemeenten en een particuliere partij hebben een GR gevormd om de afvalinzameling in 
deze gemeenten te regelen. De medewerkers zijn in dienst bij de GR. De particuliere partij 
koopt de vuilniswagens en leaset deze dan aan de GR.

De GR verwerkt persoonsgegevens:

• Adresgegevens

• hoeveel vuilnis deze adressen aanbieden (er is sprake van gedifferentieerde tarifering).

• Stuurt deze gegevens naar de verschillende belastingsamenwerkingen, die deze 
huishoudens dan een rekening sturen

• ieder huishouden ontvangt ook nog een afvalpas, waarmee de leden van de huishouding 
grof vuil kunnen aanbieden bij de milieustraat



Casus 

• Ingezonden vraag. Met een aantal gemeenten hebben wij 
uitvoeringstaken voor de WMO, Jeugd, Bijzondere Bijstand, 
Minimaregeling en Schulddienstverlening ondergebracht bij een 
Gezamenlijke Regeling.  De GR is hierbij gemandateerde. Het 
komt voor dat in een procesketen stappen afwisselend door de GR 
en door de gemeente zelf worden uitgevoerd. Hoe moeten we 
bepalen wie wanneer verwerkingsverantwoordelijke is, met name 
ook in het geval van datalekken en vragen van betrokkenen.



Casus 

• Ingezonden vraag. Samenwerking in de keten met gevoelige 
persoonsgegevens ( woonfraude, veiligheidshuis, Riec, sociaal 
domein). Hoe zit het met de rechtmatigheid? 



www.veiligheidshuizen.nl

http://www.veiligheidshuizen.nl/


Rol FG  



Rol FG  

• Ingezonden vraag: Gemeenten kennen doorgaans een breed 
scala aan samenwerkingsverbanden. Een FG dient een goed 
overzicht te hebben van dergelijke samenwerkingsverbanden, 
vanwege het toezicht op het zorgvuldig omgaan met de 
persoonsgegevens vanuit de gemeente. Zijn er van dergelijke 
overzichten bekend bij de gemeenten/IBD?



Thema 3: Rol FG  

• Ingezonden vraag: Hoe houd je grip op alle verschillende 
samenwerkingsverbanden?



Delen

Heeft iemand behoefte aan documenten en heeft iemand anders 
die om te delen?



Evaluatie bespreekuur

Adviezen en tips voor verbetering? 

Suggesties voor vervolgonderwerpen? 

• Niet behandelde vragen worden nagestuurd.

• Contact:  privacy@vng.nl



Vervolg

• Woensdag 13 mei om 10:30 uur: Thema Zorg & Veiligheid 

• Donderdag 14 mei om 13:00 uur: Thema Zorg & Veiligheid 

• Woensdag 27 mei om 10:30: Thema Big Data & Open Data

• Contact:  privacy@vng.nl


