
   

 

 

• Verwerk geen medische gegevens. Vraag 

alleen of er medische hulp of medicatie 

nodig is en verwijs dan direct door. 

 

• Ga zeer terughoudend om met het maken 

van kopieën van identiteitsbewijzen. Indien 

er toch een kopie gemaakt wordt, zorg dan 

voor een zeer goed beveiligde opslaglocatie 

van de kopie en voor directe vernietiging 

zodra het kopietje niet langer nodig is. 

 

• Zorg dat de uitvraag van persoonsgegevens 

te allen tijde voldoet aan dataminimalisatie. 

Vraag alleen gegevens op die strikt nood-

zakelijk zijn voor de uitvoering van het 

proces. Controleer formulieren die worden 

gebruikt ook op het voldoen aan data-

minimalisatie en pas deze zo nodig aan.  

 

• Als gegevens moeten worden gedeeld met 

andere partijen (bijvoorbeeld een school of 

huisartsenpraktijk), onderzoek dan of daar 

een grondslag voor is. Wees daarbij zeer 

terughoudend met het vragen van toestem-

ming aan betrokkenen. Toestemming is 

geen grondslag als gemeenten een wette-

lijke taak uitvoeren. Daarbij gaat het om 

een kwetsbare groep betrokkenen die, 

waarschijnlijk ook vanwege de taalbarrière, 

mogelijk geen weloverwogen keuze kunnen 

maken om toestemming te geven voor een 

gegevensverwerking. Daarnaast zijn de 

meeste gemeenten er nog niet op ingericht 

dat de toestemming ook ingetrokken moet 

kunnen worden.  

 

• Maak zoveel mogelijk gebruik van 

beveiligde webformulieren en applicaties. 

Let daarbij wel op dat er alleen gebruik 

wordt gemaakt van Europese verwerkers.  

 

• Zorg voor een zoveel mogelijk gecentra-

liseerde opslag van gegevens en breng in 

kaart of houd nauwgezet bij waar de ver-

schillende opslaglocaties zich bevinden. In 

veel gevallen is nu nog niet duidelijk wat de 

bewaartermijn is voor de gegevens die 

gemeenten verwerken. Als daar op enig 

moment duidelijkheid over is, moet dit 

toegepast worden op alle opslaglocaties die 

zijn gebruikt.   

 

• Wees ervan bewust dat door het over-

nemen van papieren gegevens in digitale 

systemen en door het gebruik van verschil-

lende programma’s, er een reëel risico op 

fouten ontstaat. De integriteit en juistheid 

van de gegevens wordt daardoor bedreigd. 
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• Kijk kritisch naar gegevensuitwisselingen. 

Allereerst is het natuurlijk zaak er zeker van 

te zijn dat er een verwerkingsgrondslag is 

voor de uitwisseling. Vervolgens is het van 

belang de gegevens alleen op een beveilig-

de manier over te dragen of te ontvangen. 

Let erop dat niet elke partij hiertoe 

mogelijkheden heeft en neem dit mee in  

de overweging of de uitwisseling wel veilig 

genoeg kan plaatsvinden.  

 

 

Tips 

• Het betrekken van een privacy functionaris 

en CISO is echt een must. Maak dit intern 

duidelijk. De gegevens zijn té gevoelig om 

fouten mee te maken.  

 

• Meld je als privacy functionaris actief bij de 

clusters die zich bezig houden met dit 

onderwerp. Meestal ondergebracht bij 

Burgerzaken en binnen het Sociaal Domein.  

 

• Stel eenduidige procesbeschrijvingen op als 

handvat voor de gemeenten. Beperk het 

aantal processtappen om zo ook het risico 

op fouten te verkleinen.  

 

 

 

Verwerkingsdoel en -grondslag 

De verwerking van persoonsgegevens van 

Oekraïense vluchtelingen moet te scharen 

zijn onder het volgende verwerkingsdoel:  

De gemeente verwerkt de persoons-

gegevens van vluchtelingen ten gevolge 

van de oorlog in Oekraïne met het doel 

deze vluchtelingen te kunnen voorzien 

van primaire behoeften als onderdak, 

voedsel, medische zorg en onderwijs 

alsmede met het doel om 

overheidsorganen te voorzien van de in 

de registratie opgenomen gegevens, voor 

zover deze gegevens noodzakelijk zijn 

voor de vervulling van hun taak. 

Het verwerken van persoonsgegevens voor 

een ander doel dan hetgeen hierboven 

beschreven, wordt zeer afgeraden. Aan 

bovenstaand verwerkingsdoel kan de 

volgende wettelijke verwerkingsgrondslag 

worden gekoppeld:  

De grondslag voor bovengenoemde taak 

van de burgemeester is gelegen in artikel 

4, eerste lid, van de Wet verplaatsing 

bevolking, gelezen in samenhang met 

artikel 2c van die wet. 

Zie hieronder voor de link naar wet, besluit 

en regeling inzake de kwestie 

Wet verplaatsing bevolking  

Besluit inwerkingstelling artikel 2c en 4 

Regeling opvang ontheemden Oekraïne  

http://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0002097/2021-07-01
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2022-133.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-9469.html

