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Ik heb niets te verbergen?



Waar ligt de grens?
• “Niks mag” 
• Maar kun je dan je werk nog doen? 

• ‘Alles mag’  
• Zoals bijvoorbeeld in China.  
• Kijk naar Door het hart van China, afl. 25 

feb. 2018 
• Zou je daar dan willen wonen? 

• Crisis Facebook



De  AVG: 
1. Waarom nieuwe privacyregels? 

2. Wat blijft hetzelfde? 

3. Wat is nieuw? 



Ondersteuningsproducten vanuit de VNG  

• Stappenplan 
• Handreiking rol en taken van de FG 
• Handreiking positionering FG 
• Model privacybeleid- en reglement 
• Handreiking privacyverklaring 
• Template, handreiking én invulling  register van verwerkingen 
• Model verwerkersovereenkomst (IBD) 
• PIA (IBD), Baselinetoets (IBD) 
• Rechten van betrokkenen



Nog meer ondersteuning door de VNG:  

• Privacyhelpdesk: privacy@vng.nl 

• online community voor FG’s 

• regiobijeenkomsten 

• privacykennisbank op website 

• forum privacy  voor 
gemeentejuristen

mailto:privacy@vng.nl
mailto:privacy@vng.nl


 
Issues vanuit AVG-bezien

• Haalbaarheid 25 mei: extra overgangstermijn? 

• Open normen zijn nog niet ingevuld door de UAVG! 

• FG combineren met CISO? 

• Gaat AP meteen hoge boetes opleggen? 
 



Bestuurlijke bewustwording



Filmpje voor gemeenteraadsleden

• https://youtu.be/THN-846dOl4

https://youtu.be/THN-846dOl4


Bewustwording medewerkers 



Wie is verwerkingsverantwoordelijke? 
• Voor een archiefinstelling: 

• Wie bepaalt doel en middelen van de gegevensverwerking? 
• Gaat het om gemandateerde of gedelegeerde taak? 
• Puur uitvoering? 
• Is de archiefinstelling zelfstandig bestuursorgaan? 

• Cruciaal voor het nemen van implementatiemaatregelen!



Misverstand 1: toestemming

• “Zolang burger toestemming geeft mag alles”: nee! 

• Niet nodig als gemeente publiekrechtelijke taak uitoefent (behandelen 
aanvraag, ingang zetten voorziening en bekostiging) 

• Bovendien: burger verkeert in afhankelijkheidsrelatie met gemeente: 
burger kan daarom geen rechtsgeldige toestemming geven. 

• Uitzondering:



Misverstand 2: er moet wetswijziging komen voor integrale 
gegevensdeling

• Speelt nu ook al onder Wbp 
• Alleen bij ernstige multiproblematiek

• Toestemming moet in vrijheid en op basis van voldoende informatie 
worden gegeven. 

• In uitzonderlijke gevallen integrale gegevensverwerking op grondslag 
van vitaal belang van betrokkene (levensbelangen of zwaarwegende 
gezondheidsbelangen)



Misverstand 3: bij het bepalen van de zorgvraag moet breed 
worden gekeken

• Twee rapporten van de AP over 
de ZRM 

• Gemeenten registreren teveel 
persoonsgegevens tijdens 
keukentafelgesprek



Vragen?


