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Privacyregelgeving 

 Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 

 Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming 
 (UAVG) 

Daarnaast 

 Diverse bijzondere wetten, bijvoorbeeld  

  Wet politiegegevens (Wpg) 

  Wet basisregistratie personen (Wet Brp) 

  Gemeentewet (Gw) 

  Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst
  (WGBO) en 

  (binnenkort) Wet gegevensverwerking door  
  samenwerkingsverbanden (WGS) 
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Privacyregelgeving 

 Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 

 Uitvoeringswet Algemene Verordening 
 Gegevensbescherming (UAVG) 

Daarnaast 

 Diverse bijzondere wetten, bijvoorbeeld  

  Wet politiegegevens (Wpg) 

  Wet basisregistratie personen (Wet Brp) 

  Gemeentewet (Gw) 

  Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst 
  (WGBO) en 

  (binnenkort) Wet gegevensverwerking door 
  samenwerkingsverbanden (WGS) 
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Praktijkvoorbeeld 

 Gemeente x wil bij “niet-pluisgevoel” persoonsgegevens 

 combineren om op die manier ondermijning tegen te gaan 

  Intern: met gegevens uit de Brp 

  Extern: met gegevens van buurgemeenten en politie 

 

Mag dat? 
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Voorwaarden 

 1. Bijzondere wetgeving 

 2. Bijzondere persoonsgegevens, BSN en strafrechtelijke 
 persoonsgegevens 

 3. Doelbinding 
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Bijzondere wetgeving 

Vragen 

 Geldt bijzondere wet in plaats van AVG en UAVG? of 

 Geldt bijzondere wet naast  AVG en UAVG (verbod?)? 
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Bijzondere persoonsgegevens, BSN en 
strafrechtelijke persoonsgegevens 

Vragen 

 Is sprake van bijzondere persoonsgegevens, BSN of 
 strafrechtelijke  gegevens (artikel 9 en 10 AVG)? 

  O.a. ras, religie, gezondheid   

 Is er een uitzondering op het verbod? 

  Voor alle bijzondere persoonsgegevens (artikel 22 
  t/m 24 UAVG, o.a. toestemming) 

  Per bijzonder persoonsgegeven (artikel 25 t/m 30 
  UAVG) 

  Voor strafrechtelijke persoonsgegevens (artikel 31 
  t/m 33 UAVG, o.a. samenwerkingsverbanden en 
  vergunning AP) 

  Voor BSN (artikel 46 UAVG) 
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Doelbinding 

Voorwaarden 

 Concreet doel (artikel 5 AVG) 

 Rechtmatig doel (artikel 6 AVG) 

  o.a. uitvoeren wettelijke verplichting of vervulling 
  publiekrechtelijke taak 

 Dataminimalisatie 

 Opslagbeperking 
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Doelbinding 

Voorbeeld 

 

Afdeling bouw en     Afdeling Brp 

woningtoezicht   ->  

 

 “niet-pluisgevoel”        verifiëren  o.b.v. gegevens Brp 

 

Mag dat? 
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Doelbinding 

Vragen 

 Wat is verzameldoel? 

 Wat is uitwisseldoel? 

 Is verzameldoel gelijk aan uitwisseldoel? Of 

 Is uitwisseldoel voldoen aan wettelijke verplichting? Of  

 Is verzameldoel verenigbaar met uitwisseldoel (artikel 6 lid
 4 AVG) 

  verwantschap verzameldoel en uitwisseldoel 

  verhouding verantwoordelijke en betrokkene 

  aard van de persoonsgegevens 

  gevolgen voor betrokkene 

  bestaan van passende waarborgen  
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Convenanten 

Voorwaarden 

 Géén verplichting 

 Wel vorm voor oplossing bij structurele 
 gegevensuitwisseling 
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Convenanten  

Vragen 

 1. wat is het concrete doel voor het uitwisselen van 
 gegevens? 

 2. welke gegevens zijn voor het onder 1 bedoelde doel 
 nodig? 

 3. betreffen de onder 2 bedoelde gegevens bijzondere 
 gegevens, strafrechtelijke gegevens of BSN of gegevens die 
 onder een beroepsgeheim vallen of andere gegevens die 
 o.g.v. bijzondere wetgeving niet verwerkt mogen worden? Zo 
 nee, ga door naar 5 

 4. is er een uitzondering om de onder 3 bedoelde gegevens 
 te mogen gebruiken? Zo nee, dan mogen die gegevens niet 
 uitgewisseld worden 

 5. wie heeft/ hebben de gegevens die (wel) uitgewisseld 
 mogen worden? 
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Convenanten  

Vragen 

 6. voor welk doel hebben zij die gegevens verzameld? 

 7. is het onder 6 bedoelde doel verenigbaar met het onder 1 
 bedoelde doel? Zo ja, ga door naar 9 

 8. heeft de onder 5 bedoelde partij een grondslag voor het 
 verstrekken van de onder 2 bedoelde gegevens voor het 
 onder 1 bedoelde doel (zoals de vervulling van de publieke 
 taak, het uitvoeren van een wettelijke verplichting of 
 verenigbaarheid)? 

 9. wie hebben de onder 2 bedoelde gegevens nodig voor het 
 onder 1 bedoelde doel?  

 10. heeft de onder 9 bedoelde partij een grondslag voor het 
 verkrijgen van de onder 2 bedoelde gegevens (en evt. een 
 uitzondering als bedoeld onder 4)?   
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Randvoorwaarden 

Randvoorwaarden, zoals 

 Inrichten en bijhouden register 

 Informeren uit eigen beweging (vooraf!) en op verzoek 

 Beveiliging en meldplicht datalekken 

 Afspraken over samenwerken (artikel 26 AVG) 

 DPIA (artikel 35 AVG) 
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Wet gegevensverwerking door 
samenwerkingsverbanden  

Voorwaarden 

 samenwerkingsverband is aangewezen bij of krachtens de 
 wet (artikel 1.2 lid 1 en 1.3 lid 1 en 3 WGS) , o.a. RIEC 

 doel samenwerkingsverband is zwaarwegend algemeen 
 belang ter voorkoming van ‘ondermijning’ dat is vastgesteld 
 bij of krachtens de wet (artikel 1.1 en 3 WGS) 

 uitwisselen gegevens geschiedt voor zover nodig voor doel 
 samenwerkingsverband en verder zoals bij of krachtens de 
 wet is aangegeven (artikel 1.5, 11.6 en 1.7 WGS) 

 aan nadere randvoorwaarden is voldaan 
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Wet gegevensverwerking door 
samenwerkingsverbanden  

Voordelen 

 wettelijke grondslag voor uitwisselen 

 meer houvast 

 

Nadelen 

 weinig flexibiliteit 

 (nog) meer voorwaarden 

 niet genoeg houvast 
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Voor meer informatie 

Marieke Thijssen 

06 - 57577499 

m.thijssen@hekkelman.nl 

 

 

 

 

 


