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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” 



Spelregels 

Rollen bespreekuur

• IBD is moderator

• Deelnemers hebben voorbeelden en het stroomschema gisteren ontvangen

• Deelnemers stellen en beantwoorden vragen



Spelregels 

1. Programma in kleine blokjes ingedeeld per onderwerp.

2. Mute aanzetten. 

3. Na de inleiding gelegenheid voor discussie (‘hand opsteken’-functie of 

via de chat).

4. Vragen die niet aan bod komen later per mail rondsturen.

5. Geen gevoelige persoonsgegevens delen.

6. Sessie wordt niet opgenomen of gefotografeerd door ons en door 

jullie.



Doel en programma bespreekuur

• Voorleggen resultaat werkgroep factsheet 

verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers

• Stappenplan bepalen privacyposities

• Overige vragen en opmerkingen 

• Evaluatie



Werkgroep 

Twee producten: 
• Factsheet met uitleg en beslisboom 
• Overzicht Excel met praktijkvoorbeelden met verdedigbare argumentaties aan 

de hand van Factsheet

Deelnemende FG’s van:
• Amsterdam, Edam-Volendam, Gouda, Hilversum, Hoeksche Waard, Hoorn, 

MGRSDCG (Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein 
Centraal Gelderland), Súdwest-Fryslân, Zaanstad



Basis is richtsnoeren EDPB

Op 2 september 2020 zijn nieuwe richtsnoeren van de EDPB 
aangenomen ter consultatie (EDPB 07/2020):

Guidelines 07/2020 on the concepts of controller and processor 
in the GDPR

• Verduidelijking van de begrippen ‘verwerker’ en ‘verwerkingsverantwoordelijke’.

• Verduidelijking en implementatie van HvJ EU rechtspraak over gezamenlijk 
verantwoordelijken.

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/consultation/edpb_guidelines_202007_controllerprocessor_en.pdf


Belang privacyposities

Het onderscheid tussen een verwerker en verwerkingsverantwoordelijke 

belangrijk omdat: 

• Of de AVG van toepassing is?

• Wie welke verplichtingen uit de AVG moet nakomen?

• Welke overeenkomsten moeten worden gesloten?

• Bij wie betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen?

• Waar een datalek gemeld moet worden?

• Wie is aansprakelijk en voor welke omvang o.g.v. de AVG?

• Wat de mogelijkheden zijn voor handhaving door de bevoegde 

autoriteiten?



Belang privacyposities

Er gaat veel tijd verloren met discussies over wie verwerker of 

verwerkingsverantwoordelijke is. Dat is zonde. 

Deze tijd zou gestoken moeten worden in de inhoud van de afspraken!



Bepalen privacypositie – uitbestede 
taken

Wettelijke taken van de gemeente worden vaak uitbesteed d.m.v.:

i) Delegatie
• Bevoegdheden worden volledig overgedragen (let op: welke 

bevoegdheden worden overgedragen?)

→ Gemeente blijft verantwoordelijk als alleen uitvoerende taken worden 

overgedragen.

ii) Mandaat
• Bevoegdheid wordt namens bestuursorgaan uitgevoerd

→Gemeente blijft verantwoordelijk voor verwerkingen onder mandaat.

→Gemandateerde treedt op als verwerker voor de taak die is 

gemandateerd.

Let op reikwijdte mandaat!



Mandateren - paradox in de praktijk

Vaak discussie over privacypositie bij mandateren, wie moet 

worden aangemerkt als verantwoordelijke?
• Gemeente, omdat verwerking o.b.v. wettelijke taak; of

• Gemeenschappelijke regeling o.b.v. feitelijke invloed.

• Welke grondslag gaat voor? Of is sprake van gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke?

→ Gemeentelijke bestuursorgaan verwerkingsverantwoordelijke op basis van wettelijke

zeggenschap en de gemeenschappelijke regeling verwerker

→ Geen gezamenlijke verantwoordelijkheid o.g.v. feitelijk invloed



Stroomschema / beslismodel



Evaluatie bespreekuur

Adviezen en tips voor verbetering?

Suggesties voor vervolgonderwerpen? 

• Contact:  privacy@vng.nl

• IBD CERT: 070 204 55 11 (nieuw nr per 12 april)

mailto:privacy@vng.nl

