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Privacy regelement Stichting Opmaat
Paragraaf 1. Begripsomschrijvingen
Artikel 1 Begripsbepalingen
Voor de toepassing van dit reglement en de daarbij behorende bijlagen wordt verstaan onder:
1.

personeel: bij of voor het bevoegd gezag werkzame personen;

2.

leerling: persoon die onderwijs volgt op een school voor primair -, speciaal- of voortgezet onderwijs,
zoals bedoeld in de Wet op het primair onderwijs (WPO), Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) en
de Wet op de expertise centra (WEC);

3.

persoonsgegevens: gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke
persoon;

4.

persoonsregistratie: een samenhangende verzameling van op verschillende personen betrekking
hebbende persoonsgegevens, die langs geautomatiseerde weg wordt gevoerd of met het oog op
een doeltreffende raadpleging van die gegevens systematisch is aangelegd;

5.

verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot
persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren,
bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending,
verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband
brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;

6.

administratienummer: eenduidig nummer dat wordt gebruikt ten behoeve van efficiënte verwerking
van persoonsgegevens;

7.

verantwoordelijke: het bevoegd gezag van de Stichting Opmaat Openbaar Basisonderwijs Midden
Brabant dat de zeggenschap heeft over de persoonsregistratie;

8.

bevoegd gezag: het College van Bestuur van de Stichting Opmaat Openbaar Basisonderwijs
Midden Brabant;

9.

beheerder: degene die onder verantwoordelijkheid van het College van Bestuur is belast met het
goed functioneren van de persoonsregistratie; (hoofd Bedrijfsvoering)

10.

bewerker: degene die op basis van een overeenkomst ten behoeve van de
verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn
onderworpen;

11. betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft (een personeelslid werkzaam/
werkzaam geweest bij de Stichting Opmaat Openbaar Basisonderwijs Midden Brabant, een leerling
ingeschreven/ingeschreven geweest aan een school behorende tot de Stichting Opmaat Openbaar
Basisonderwijs Midden Brabant of een ouder/verzorger van wie gegevens in de persoonsregistratie
zijn opgenomen, alsmede alle overige personen werkzaam bij of ten diensten van de Stichting
Opmaat Openbaar Basisonderwijs Midden Brabant
12. derde: degene die onder gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om
persoonsgegevens te verwerken;
13. ontvanger: degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt;
14. WBP: Wet bescherming persoonsgegevens, wet van 6 juli 2000 (Staatsblad 2000, 302);
15. College bescherming persoonsgegevens: het college bedoeld in artikel 51 van de WBP;
16. toestemming van betrokkene: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee
betrokkene aanvaardt dat de hem/haar betreffende persoonsgegevens worden verwerkt;
17. Vrijstellingsbesluit WBP: besluit van 7 mei 2001 (Staatsblad 2001, 205), houdende aanwijzing van
verwerkingen van persoonsgegevens die zijn vrijgesteld van de melding bedoeld in artikel 27 van
de WBP.
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Paragraaf 2. Doelstellingen

Artikel 1 Reikwijdte en doelstelling van het reglement
1.

Dit reglement is van toepassing op alle persoonsgegevens betreffende een betrokkene die door of
namens het bevoegd gezag worden verwerkt.

2.

Dit reglement heeft tot doel:
a. de persoonlijke levenssfeer van betrokkene te beschermen tegen misbruik van die gegevens
en tegen het verwerken van onjuiste gegevens;
b. te voorkomen dat persoonsgegevens worden verwerkt voor een ander doel dan het doel
waarvoor ze verzameld zijn;
c. de rechten van betrokkenen te waarborgen.

Artikel 2 Doelstelling persoonsregistratie
Met het aanleggen van de persoonsregistratie wordt beoogd het kunnen beschikken over doelmatige
informatie:
1.

ten diensten van Stichting Opmaat Openbaar Basisonderwijs Midden Brabant voor eigen

administratieve en onderwijskundige doeleinden en ten behoeve van beleidsbeslissingen op het gebied van
het onderwijs binnen de stichting;
2.

voor het verstrekken van gegevens door Stichting Opmaat Openbaar Basisonderwijs Midden

Brabant aan het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, de onderwijsinspectie, het Centraal bureau
voor de Statistiek en alle instanties, voor zover de verplichting daartoe voortvloeit uit de wetgeving, inclusief
de op de onderwijswetgeving steunende bekostigingsvoorwaarden, of uit overeenkomst.
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Paragraaf 3. De gegevens

Artikel 1 Het beheer van de gegevens
Persoonsgegevens worden op naam van betrokkene verzameld. De verzameling van persoonsgegevens
van betrokkene vormt het dossier. De specificatie van deze gegevens wordt vastgesteld in de aan dit
reglement toegevoegde bijlagen.

Artikel 2 Verwerking van de persoonsgegevens
1.

Slechts die persoonsgegevens worden verwerkt, die rechtmatig verkregen zijn.

2.

Verwerking van de gegevens mag alleen geschieden voor de in lid 5 van deze bepaling genoemde
categorieën van verwerking.

3.

De verwerking van de gegevens moet in overeenstemming zijn met het doel, waarvoor de verwerking
is aangelegd. De doeleinden verschillen per categorie en zijn omschreven in de bij dit reglement
behorende bijlagen.

4.

Geen andere gegevens mogen worden verwerkt dan de gegevens genoemd in de bij dit reglement
behorende bijlagen.

5.

De categorieën van verwerking zijn:
a.

)

sollicitanten (bijlage 1)

b.

)

personeelsadministratie (bijlage 2)

c.

)

salarisadministratie (bijlage 3)

d.

)

uitkering bij ontslag (bijlage 4)

e.

)

pensioen en vervroegde uittreding (bijlage 5)

f.

)

oud-personeel (bijlage 6)

g.

)

leerlingen (bijlage 7)

h.

)

financiële administratie (bijlage 2,3,4,5)

i.

)

oud-leerlingen (bijlage 8)

j.

)

ouder/verzorger van een leerling (bijlage 7)

Artikel 3 Rechten betrokkene(n): inzage, correctie, verzet
1.

Personen over wie gegevens zijn opgenomen in de persoonsregistratie, dan wel - indien zij de leeftijd
van zestien jaar nog niet bereikt hebben - hun wettelijke vertegenwoordigers, hebben het recht van
inzage in de over hen, respectievelijk hun pupil, opgenomen gegevens. Zij kunnen van dit recht
gebruik maken door de beheerder schriftelijk te verzoeken opgave te verstrekken van de over hen,
respectievelijk hun pupil, in de persoonsregistratie vastgelegde gegevens.
a.

Deze gegevens worden binnen 30 dagen na ontvangst van het verzoek schriftelijk verstrekt.
De beheerder dient zich ervan te overtuigen dat degene die om inzage vraagt daar recht op
heeft.

2.

Indien de verantwoordelijke twijfelt aan de identiteit van de verzoeker, vraagt hij zo spoedig mogelijk
aan de verzoeker schriftelijk nadere gegevens inzake zijn identiteit te verstrekken of een geldig
identiteitsbewijs te overleggen. Door dit verzoek wordt de termijn opgeschort tot het tijdstip dat het
gevraagde bewijs is geleverd.

3.

Een verzoek om inzage dient te worden gedaan aan de beheerder, die binnen vier weken na
ontvangst van dit verzoek hierop schriftelijk reageert.

4.

Indien de betrokkene de verantwoordelijke verzoekt tot correctie omdat bepaalde opgenomen
gegevens onjuist c.q. onvolledig zouden zijn, dan wel gezien de doelstelling van het systeem niet ter
zake doen, dan wel strijdig zijn met dit reglement, neemt de verantwoordelijke binnen 30 dagen nadat
betrokkene dit verzoek heeft ingediend, hierover een beslissing.
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5.

De verantwoordelijke draagt er zorg voor dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of
afscherming zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.

6.

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op de grondslag dat die verwerking
a.

noodzakelijk is voor de goede vervulling van een door de verantwoordelijke verrichte
publiekrechtelijke taak, of

b.

noodzakelijk is voor een gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke of een derde,

c.

kan betrokkene schriftelijk verzet aantekenen tegen de verwerking van de gegevens, op
basis van zijn bijzondere persoonlijke omstandigheden.

d.

De verantwoordelijke dient binnen 30 dagen na ontvangst van het verzet te beoordelen of
het verzet terecht is. Is dat het geval, dan dient de verwerking van persoonsgegevens
onmiddellijk te worden beëindigd.

7.

Een beslissing op een verzoek om inzage, een beslissing als vermeld in lid 4 en de beoordeling
als vermeld in lid 6 van deze bepaling zijn besluiten in de zin van de Algemene wet
Bestuursrecht.

8.

De beheerder kan weigeren aan het in het eerste lid bedoelde verzoek te voldoen, voor zover
dit noodzakelijk is in het belang van:
a.

De opsporing en vervolging van strafbare feiten;

b.

Gewichtige belangen van anderen dan de verzoeker, de verantwoordelijke daaronder
begrepen.

Artikel 4 Verstrekken van gegevens
De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:
1.

Degenen, waaronder begrepen derden, die aanleiding geven aan of belast zijn met de verwerking
van persoonsgegevens of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken;

2.

Anderen, in de gevallen bedoeld in artikel 8 sub a, c en d of artikel 9 lid 3 van de Wet bescherming
persoonsgegevens (WBP) (zie bijlage 10);

3.

Anderen, in de gevallen bedoeld in artikel 8 sub e en f van de WBP (zie bijlage 10), voor zover het
slechts gegevens betreft als bedoeld in artikel 5 van dit reglement, en nadat het voornemen
daartoe aan betrokkene is medegedeeld en deze gedurende een redelijke termijn in de
gelegenheid is geweest het recht als bedoeld in artikel 40 of 41 van de WBP uit te oefenen.

4.

Vakbonden, voor zover het slechts gegevens betreft als bedoeld in artikel 5 van dit reglement, en
nadat het voornemen daartoe aan betrokkene is medegedeeld en deze gedurende een redelijke
termijn in de gelegenheid is geweest het recht als bedoeld in artikel 40 of 41 van de WBP uit te
oefenen.

5.

Vereniging van oud-personeelsleden.

Artikel 5 Toegang tot persoonsgegevens
1.

Behoudens daartoe strekkende wettelijke voorschriften in wet- en regelgeving hebben slechts
toegang tot de persoonsgegevens:
a.

degenen, waaronder begrepen derden, die zijn belast met of leiding geven aan de
activiteiten die in verband staan met de verwerking van de gegevens of die daarbij
noodzakelijk zijn betrokken;

b.

anderen, in gevallen als bedoeld in artikel 8 sub a, c en d, en artikel 9 lid 3 van de WBP
(zie bijlage 10).

2.

Degenen genoemd in lid 1 sub a hebben alleen toegang tot de desbetreffende persoonsgegevens
indien zij zijn opgenomen in het bestand dat als bijlage 9 bij dit reglement is gevoegd.

3.

Anderen krijgen alleen toegang tot de persoonsgegevens indien:
a.

de ouders of leerling zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend voor de
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gegevensverwerking, of;
b.

de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door
de onderwijsinstelling, of;

c.

de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van de leerling
(bijvoorbeeld een dringende medische noodzaak).

Artikel 6 Wijzigingen
1.

Een schriftelijk verzoek aan de beheerder tot verbetering, verwijdering of aanvulling van de
gegevens kan gedaan worden door de betrokkene of - indien deze de leeftijd van zestien jaar nog
niet bereikt heeft - diens wettelijke vertegenwoordiger.

2.

Indien de beheerder de gevraagde wijzigingen, als bedoeld in lid 1, aanbrengt, doet hij hiervan
schriftelijk mededeling aan de in lid 1 bedoelde persoon, binnen 30 dagen na ontvangst van het
verzoek.

3.

Indien de beheerder de gevraagde wijzigingen, als bedoeld in lid 1, niet wenst aan te brengen, doet
hij hiervan schriftelijk mededeling aan de in lid 1 bedoelde persoon, binnen 30 dagen na ontvangst
van het verzoek. Een beslissing tot afwijzing van een verzoek is met redenen omkleed.

4.

De beheerder deelt de betrokkene of diens wettelijke vertegenwoordiger op diens verzoek binnen
een maand mede of hem betreffende gegevens uit de persoonsregistratie in het jaar voorafgaande
aan het verzoek aan derden zijn verstrekt. De beheerder kan volstaan met een algemene
mededeling indien vastlegging van die verstrekking achterwege is gebleven en hij redelijkerwijs
mocht aannemen dat het belang van de betrokkene daardoor niet onevenredig zou zijn geschaad.

5.

Na afwijzing van het verzoek, zoals bedoeld in lid 3, of een verzoek, zoals bedoeld in lid 4 kan
betrokkene, binnen 30 dagen na ontvangst van de beslissing, in beroep gaan bij enkele externe
klachten commissie zoals bedoeld in de klachtenregeling.

Artikel 7 Bewaartermijnen
1.

De persoonsgegevens van personeelsleden worden verwijderd aan het einde van het kalenderjaar,
volgend op het jaar waarin het dienstverband werd beëindigd, tenzij andere wettelijke bepalingen het
langer bewaren van (een aantal van) deze gegevens in een (geautomatiseerde) persoonsregistratie
vereisen. In geen geval worden deze gegevens langer bewaard dan enig wettelijk voorschrift vereist
dan wel toestaat.

2.

De persoonsgegevens van sollicitanten worden verwijderd op een daartoe strekkend verzoek van
betrokkenen en in ieder geval uiterlijk 30 dagen nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd, tenzij de
persoonsgegevens met toestemming van betrokkene gedurende een jaar na beëindiging van de
sollicitatieprocedure worden bewaard.

3.

Aan het einde van een schooljaar volgende op het schooljaar waarin een leerling(e) wordt
uitgeschreven bij de school, worden zijn/haar persoonsgegevens uit het bestand verwijderd, behalve
de gegevens die in bijlage 7.2 worden genoemd. Deze gegevens blijven bewaard gedurende twee
jaar volgende op het laatste jaar waarin de leerling(e) op de school stond ingeschreven.

4.

Alle gegevens die voor het doel van de persoonsregistratie niet meer nodig zijn, worden op last van
de beheerder door de bewerker vernietigd. De beheerder is verantwoordelijk voor de vernietiging
van deze gegevens.

Artikel 8 Beveiliging en geheimhouding
1.

De verantwoordelijke draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter
voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Deze maatregelen
garanderen, rekening houden met de stand der techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een
passend beveiligingsniveau, gelet op de risico's die de verwerking en de aard van de te beschermen
gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en
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verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.
2.

Indien sprake is van elektronische verwerking van persoonsgegevens zal de beheerder via een
coderingsbeveiliging (autorisatie) de verschillende functionarissen toegang geven tot bepaalde
gedeelten van de persoonsgegevens of tot alle persoonsgegevens al naar gelang hun
werkzaamheden dit vereisen.

3.

Eenieder die betrokken is bij de uitvoering van dit reglement en daarbij de beschikking krijgt over
persoonsgegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden en
voor wie niet reeds uit hoofde van beroep, functie of wettelijk voorschrift ter zake van de
persoonsgegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan. Dit geldt
niet indien enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering
van dit reglement de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

Artikel 9 Informatieplicht
1.

De verantwoordelijke informeert betrokkene over het verwerken van diens persoonsgegevens,
voorafgaand aan de verzameling van de persoonsgegevens of, indien de gegevens van derden
afkomstig zijn, voorafgaand aan het moment van vastlegging.

2.

De verantwoordelijke informeert betrokkene over de persoonsgegevens die worden verwerkt, met welk
doel dat gebeurt en aan wie de gegevens worden verstrekt.
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Paragraaf 4. De organisatie

Artikel 1 Het Bestuur
Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de persoonsregistratie en is als zodanig
verantwoordelijk voor de vaststelling en uitvoering van dit reglement.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het College van Bestuur.

Artikel 2 De beheerder
1.

De beheerder is aan het College van Bestuur verantwoording schuldig voor het goed functioneren van
de persoonsregistratie, waaronder begrepen is de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de
betrokkenen. Hij/zij legt de hiervoor vereiste procedures ter goedkeuring voor aan het College van
Bestuur en ziet toe op de uitvoering hiervan. Hij/zij draagt er zorg voor dat de ingevoerde gegevens
hun oorspronkelijke waarde behouden. Hij draagt tevens zorg voor de juiste werking van de
programma's en voor de beveiliging van de opgeslagen gegevens.

2.

Indien en voor zover persoonsgegevens mede zijn opgeslagen bij een administratiekantoor / shared
servicecenter is de verantwoordelijke hiervan de bij hem/haar berustende persoonsregistratie. Het
gestelde in het eerste lid is van dienovereenkomstige toepassing.

Artikel 3 De bewerker
1.

De bewerker(s) kan/kunnen zijn: aangewezen personen door het College van Bestuur en het
Servicebureau.(bevoegdhedenregeling)

2.

De bewerker is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de nodige voorzieningen om de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer van de personen van wie gegevens in de persoonsregistratie zijn
opgenomen, in voldoende mate te waarborgen, zoals aangegeven in de bijlagen van dit reglement.

3.

De beheerder ziet erop toe dat de in het vorige lid bedoelde voorzieningen worden getroffen en in acht
genomen.

10

Paragraaf 5. Slotbepalingen
Artikel 1 Klachten
1.

Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van de WBP zoals uitgewerkt in dit reglement
niet door de instelling worden nageleefd dient hij/zij zich te wenden tot de verantwoordelijke.

2.

Indien de ingediende klacht voor de betrokkene niet leidt tot een voor hem/haar acceptabel
resultaat, kan hij/zij zich wenden tot het College Bescherming Persoonsgegevens dan wel
tot de rechter.

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel
Dit reglement kan aangehaald worden als privacyreglement verwerking persoonsgegevens en treedt in
werking op de datum vermeld op het titelblad
Het reglement is vastgesteld door het bevoegd gezag en de medezeggenschapsraad en vervangt eventuele
vorige versies.
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Bijlage 1. Sollicitanten
1. De verwerking geschiedt slechts voor de volgende doeleinden:
a.

de beoordeling van de geschiktheid van betrokkene voor een functie die vacant is of kan
komen;

b.

de afhandeling van de door de sollicitant gemaakte onkosten;

c.

de interne controle en de bedrijfsbeveiliging;

d.

de uitvoering of toepassing van een andere wet.

2. Geen andere gegevens worden verwerkt dan:
a.

naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode,
woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens,
alsmede indien nodig bank- en girorekeningnummer van de betrokkene;

b.

een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a;

c.

nationaliteit en geboorteplaats;

d.

gegevens als bedoeld onder a, van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige
sollicitanten;

e.

gegevens betreffende gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages;

f.

gegevens betreffende de functie waarnaar gesolliciteerd is;

g.

gegevens betreffende de aard en inhoud van de huidige dienstbetrekking, alsmede betreffende

h.

gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige dienstbetrekkingen, alsmede betreffende

de beëindiging ervan;

de beëindiging ervan;
i.

andere gegevens met het oog op het vervullen van de functie, die door de betrokkene zijn
verstrekt of die hem bekend zijn;

j.

andere dan de onder a tot en met i bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist
ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.
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Bijlage 2. Personeelsadministratie
De verwerking geschiedt slechts voor de volgende doeleinden:
a.

het geven van leiding aan de werkzaamheden van betrokkene;

b.

de behandeling van personeelszaken;

c.

het vaststellen en doen uitbetalen van salarisaanspraken;

d.

het regelen van aanspraken op uitkeringen in verband met de beëindiging van een
dienstverband;

e.

de opleiding van betrokkene;

f.

de bedrijf medische zorg voor betrokkene;

g.

het bedrijfsmaatschappelijk werk;

h.

de verkiezing van de leden van een bij wet geregeld medezeggenschapsorgaan;

i.

de interne controle en de bedrijfsbeveiliging;

j.

de uitvoering van een voor de betrokkene geldende arbeidsvoorwaarde;

k.

het verlenen van ontslag;

l.

de administratie van de personeelsvereniging en van de vereniging van oud personeelsleden;

m.

het innen van vorderingen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van die
vorderingen;

n.

het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole;

0.

de overgang van de betrokkene naar of diens tijdelijke tewerkstelling bij een ander onderdeel
van de groep, bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek waaraan de
verantwoordelijke is verbonden;

p.

de uitvoering of toepassing van een andere wet.

Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:
a.

naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode,
woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens,
alsmede bank- en girorekeningnummer van de betrokkene;

b.

een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a;

c.

nationaliteit en geboorteplaats;

d.

gegevens als bedoeld onder a, van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige
werknemers;

e.

gegevens betreffende gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages;

f.

gegevens betreffende de functie of de voormalige functie, alsmede betreffende de aard, de
inhoud en de beëindiging van het dienstverband;

g.

gegevens met het oog op de administratie van de aanwezigheid van de betrokkenen op de
plaats waar de arbeid wordt verricht en hun afwezigheid in verband met verlof,
arbeidsduurverkorting, bevalling of ziekte, met uitzondering van gegevens over de aard van
de ziekte;

h.

gegevens die in het belang van de betrokkenen worden opgenomen met het oog op hun
arbeidsomstandigheden;

1.

gegevens, waaronder begrepen gegevens betreffende gezinsleden en voormalige
gezinsleden van de betrokkenen, die noodzakelijk zijn met het oog op een overeengekomen
arbeidsvoorwaarde;

j.

gegevens met oog op het organiseren van de personeelsbeoordeling en de
loopbaanbegeleiding, voor zover die gegevens bij de betrokkenen bekend zijn;

k.

andere dan de onder a tot en met j bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist
ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.
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Bijlage 3. Salarisadministratie
1.

De verwerking geschiedt slechts voor de volgende doeleinden:
a.

het berekenen, vastleggen en betalen van salarissen, vergoedingen en andere geldsommen en
beloningen in natura aan of ten behoeve van betrokkene;

b.

het berekenen, vastleggen en betalen van belasting en premies ten behoeve van betrokkene;

c.

een voor de betrokkene geldende arbeidsvoorwaarde;

d.

de personeelsadministratie;

e.

het regelen van aanspraken op uitkeringen in verband met de beëindiging van een
dienstverband;

f.

de overgang van de betrokkene naar of diens tijdelijke tewerkstelling bij een ander onderdeel
van de groep, bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek waaraan de
verantwoordelijke is verbonden;

g.

het verlenen van ontslag;

h.

het innen van vorderingen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van
vorderingen;

2.

i.

het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole;

j.

de uitvoering of toepassing van een andere wet.

Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:
a.

naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode,
woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens,
alsmede bank- en girorekeningnummer van de betrokkene;

b.

een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a;

c.

nationaliteit en geboorteplaats;

d.

gegevens als bedoeld onder a, van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige

e.

gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en betalen van salarissen, vergoedingen

werknemers;

en andere geldsommen en beloningen in natura aan of ten behoeve van de in het eerste lid
bedoelde personen;
f.

gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en betalen van belasting en premies ten
behoeve van betrokkene;

g.

gegevens, waaronder begrepen gegevens betreffende gezinsleden en voormalige gezinsleden
van de betrokkenen, die noodzakelijk zijn met het oog op een overeengekomen
arbeidsvoorwaarde;

h.

andere dan de onder a tot en met g bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist
ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.
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Bijlage 4. Uitkering bij ontslag
1.

De verwerking geschiedt slechts voor de volgende doeleinden:
a.

de berekening, de vastlegging en de betaling van de in het eerste lid bedoelde uitkeringen aan
of ten behoeve van de betrokkenen;

b.

de berekening, de vastlegging of de afdracht van belasting en premies ten behoeve van de
betrokkenen;

c.

een voor de betrokkene geldende arbeidsvoorwaarde;

d.

de personeelsadministratie;

e.

de salarisadministratie;

f.

de vereniging van oud-personeelsleden;

g.

de overgang van de betrokkene naar of diens tijdelijke tewerkstelling bij een ander onderdeel
van de groep, bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek waaraan de
verantwoordelijke is verbonden;

h.

het verlenen van ontslag;

i.

het innen van vorderingen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van
vorderingen;

2.

j.

het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole;

k.

de uitvoering of toepassing van een andere wet.

Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:
a.

naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode,
woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens,
alsmede bank- en girorekeningnummer van de betrokkene;

b.

een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a;

c.

nationaliteit en geboorteplaats;

d.

gegevens als bedoeld onder a, van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige
personeelsleden en oud-personeelsleden;

e.

gegevens, waaronder begrepen gegevens betreffende gezinsleden en voormalige gezinsleden
van de betrokkenen, met het oog op de vaststelling van de hoogte van de aanspraak aan of ten
behoeve van de in het eerste lid bedoelde personen;

f.

gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en betalen van belasting en premies ten
behoeve van de in het eerste lid bedoelde personen;

g.

gegevens, waaronder begrepen gegevens betreffende gezinsleden en voormalige gezinsleden
van de betrokkenen, die noodzakelijk zijn met het oog op een overeengekomen
arbeidsvoorwaarde;

h.

andere dan de onder a tot en met g bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist
ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.
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Bijlage 5. Pensioen en vervroegde uittreding
1.

De verwerking geschiedt slechts voor de volgende doeleinden:
a.

de vaststelling van de hoogte van de aanspraak van de betrokkene;

b.

het berekenen, vastleggen en innen van premies;

c.

de berekening, de vastlegging en de betaling van de in het eerste lid bedoelde uitkering aan of
ten behoeve van de betrokkenen;

d.

de berekening, de vastlegging of de afdracht van belasting en premies ten behoeve van de
betrokkenen;

e.

het innen van vorderingen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van
vorderingen;

2.

f.

het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole;

g.

de uitvoering of toepassing van een andere wet.

Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:
a.

naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode,
woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens,
alsmede bank- en girorekeningnummer van de betrokkene;

b.

een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a, het tijdstip
waarop gegevens over de betrokkene in de administratie zijn opgenomen, een verwijzing naar
de werkgever door wiens tussenkomst de in het eerste lid bedoelde aanspraak tot stand is
gekomen en een verwijzing naar de betrokken bedrijfstak;

c.

nationaliteit en geboorteplaats;

d.

gegevens, waaronder begrepen gegevens betreffende andere begunstigden dan de
betrokkene, met het oog op de vaststelling van de hoogte van de aanspraak van de betrokkene;

e.

gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en innen van premies;

f.

gegevens met het oog op het berekenen, het vastleggen en het betalen van de in het eerste
lid bedoelde uitkering aan of ten behoeve van de betrokkene;

g.

andere dan de onder a tot en met f bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist
ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.
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Bijlage 6. Oud-personeel
1.

De verwerking geschiedt slechts voor de volgende doeleinden:
a.

het onderhouden van contacten met oud-personeelsleden;

b.

het verzenden van informatie aan oud-personeelsleden;

c.

het berekenen, vastleggen en innen van bijdragen en giften, het in handen van derden stellen
van vorderingen, alsmede andere activiteiten van intern beheer;

d.
2.

het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole.

Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:
a.

naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode,
woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens,
alsmede bank- en girorekeningnummer van betrokkene;

b.

gegevens betreffende de functie waarin en de periode gedurende welke het oud personeelslid
voor de verantwoordelijke werkzaam is geweest.;

c.

gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en innen van bijdragen en giften;

d.

een administratiecode dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a t/m c.
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Bijlage 7. Leerlingen
1.

De verwerking geschiedt met in achtneming van artikel 19 van het Vrijstellingsbesluit
slechts voor de volgende doeleinden:
a.

de organisatie of het geven van het onderwijs, de begeleiding van leerlingen dan wel het geven
van schooladviezen;

b.

het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen;

c.

het berekenen, vastleggen en innen van ouderbijdragen vergoedingen voor leermiddelen en
buitenschoolse activiteiten, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van
vorderingen;

2.

d.

het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole;

e.

de uitvoering of toepassing van een wettelijke regeling.

Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:
a.

naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres,
postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie bedoelde
gegevens, alsmede bankrekeningnummer van de betrokkene;

b.

het persoonsgebonden nummer;

c.

nationaliteit en geboorteplaats;

d.

gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de leerling;

e.

gegevens betreffende de godsdienst of levensovertuiging van de leerling, voor zover die
noodzakelijk zijn voor het onderwijs;

f.

gegevens betreffende de aard en het verloop van het onderwijs, alsmede de behaalde
studieresultaten;

g.

gegevens met het oog op de organisatie van het onderwijs en het verstrekken of ter beschikking
stellen van leermiddelen;

h.

gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en innen van bijdragen of vergoedingen

i.

gegevens als bedoeld onder a en c, van de ouders, voogden of verzorgers van leerlingen;

j.

andere dan de onder a tot en met i bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist

voor leermiddelen en buitenschoolse activiteiten;

ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een wettelijke regeling.
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Bijlage 8. Oud leerlingen
1.

De verwerking geschiedt slechts voor de volgende doeleinden:
a.

het onderhouden van contacten met de oud-leerlingen;

b.

het verzenden van informatie aan de oud-leerlingen;

c.

het berekenen, vastleggen en innen van bijdragen en giften, waaronder begrepen het in handen

d.

het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole.

van derden stellen van vorderingen, alsmede andere activiteiten van intern beheer;

2.

Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:
a.

naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode,
woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie bedoelde gegevens,
alsmede bankrekeningnummer van de betrokkene;

b.

gegevens betreffende de aard van de vervolgschool en de periode gedurende welke de oud-

c.

gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en innen van bijdragen en giften;

d.

een administratiecode dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a t/m c;

leerling, de opleiding heeft gevolgd;
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Bijlage 9. Toegang tot persoonsregistratie
Overzicht van diegenen die toegang hebben tot de persoonsregistratie van Stichting Opmaat
zoals bedoeld in artikel 8 lid 2 van dit reglement:
Functie en motivering gebruik

Toegang tot welke persoonsgegevens

College van Bestuur

Alle NAW-gegevens van het personeel, leerlingen en hun
ouders, cijfers, aanwezigheidsregistratie, LVS (L+S).

(Locatie) Directeur

Alle NAW-gegevens van personeel werkzaam op de
betreffende vestiging, alle NAW-gegevens van leerlingen en
hun ouders van de betreffende vestiging, cijfers en
aanwezigheidsregistratie (L), LVS (L+S).

Medewerkers HRM

Alles onder bijlage 1 en 2

Medewerkers Financiële administratie

Alle NAW-gegevens van het personeel voor de
salarisadministratie, aantallen van leerlingen en hun ouders
(L).

Arbo arts

Medische gegevens van het personeel (L).

Directeur

Gegevens nodig voor het uitvoeren van de wet
Poortwachter, NAW-gegevens van het personeel (L).

Applicatiebeheerder; o.a. Afas ,Cogix,Esis

Alle NAW-gegevens van het personeel, leerlingen en hun

-..

ouders van de betreffende vestiging, cijfers,
aanwezigheidsregistratie, LVS (L+S).

Locatie administratie

Alle NAW-gegevens van de leerlingen en hun ouders op de
betreffende vestiging ; aanwezigheidsadministratie(L+S).

Docenten/Leraren

Alle NAW-gegevens van de leerlingen van de betreffende
vestiging en de ouders van de leerlingen aan wie zij
lesgeven (L), cijfers, aanwezigheidsregistratie, LVS (L+S).

Stagiaires

Onder de verantwoordelijkheid van de begeleidende docent
alle NAW-gegevens van de leerlingen van de betreffende
vestiging en de ouders van de leerlingen aan wie zij
lesgeven (L), cijfers, aanwezigheidsregistratie, LVS (L+S).

Leerlingen

De
behaalde
cijfers en
De NAW-gegevens,
stagiaire tekent een
geheimhoudingsverklaring,
die de
aanwezigheidsregistratie
van
de
leerling
zelf
(L).
betrokken docent bewaart.
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Ouders

Delen van adresgegevens ouders aan het begin van het
schooljaar.

Zorgverleners/zorgteam

Zie onderdeel locatieadministratie

Externe zorgverleners

Alle NAW-gegevens van de leerling(en) aan wie zij zorg
verlenen (L). Indien de ouders schriftelijk toestemming
geven, daarnaast ook de cijfers (L), de
aanwezigheidsregistratie (L) en het LVS (L+S)

Conciërges

De NAW-gegevens van personeel, leerlingen en ouders van
de betreffende vestiging (L).

Remedial teacher

LVS (L+S).

Mediatheekmedewerker

De NAW-gegevens van personeel, leerlingen en ouders van
de betreffende vestiging (L).



NAW-gegevens: Een reeks van persoonsgegevens afgeleid van Naam,
Adres en Woonplaats welke ook andere gegevens bevat.



LVS: leerlingvolgsysteem



L: leesrecht



S: schrijfrecht

Accountant: indien voor de uitoefening van de toetsende /controlerende opdracht, is volledige inzage (L)
toegestaan. De interne regeling (contract) van de accountant voorziet hier ook in.
Externe partners: Indien deze voor de uitvoering van hun opdracht specifieke informatie nodig hebben, zal
steeds beoordeeld worden in hoeverre dit van toepassing is. (L).

Bijlage 10. Volledige Wet bescherming persoonsgegevens

(Tekst geldend op: 18-09-2015)

Wet van 6 juli 2000, houdende regels inzake de bescherming
van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz.
enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is de richtlijn nr. 95/46/EG van
het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 november 1995 betreffende
de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens
en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PbEG L 281) te implementeren;
Gelet op artikel 10, tweede en derde lid, van de Grondwet;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal,
hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
Artikel 1
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare
natuurlijke persoon;
b. verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met
betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen,
ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken
door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van
terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het
afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;
c. bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van
gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde
wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende
personen;
d. verantwoordelijke: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het
bestuursorgaan dat, alleen of te zamen met anderen, het doel van en de middelen voor
de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;
e. bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens
verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen;
f. betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;
g. derde: ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker, of enig
persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker
gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;
h. ontvanger: degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt;
i. toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke en op informatie berustende
wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens
worden verwerkt;
j. Onze Minister: Onze Minister van Veiligheid en Justitie;
k. het College bescherming persoonsgegevens of het College: het College als bedoeld in
artikel 51;
l. functionaris: de functionaris voor de gegevensbescherming als bedoeld in artikel 62;
m. voorafgaand onderzoek: een onderzoek als bedoeld in artikel 31;
n. verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van
persoonsgegevens;

o. verzamelen van persoonsgegevens: het verkrijgen van persoonsgegevens;
p. de Kaderwet: de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen.
Artikel 2
1. Deze wet is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van
persoonsgegevens, alsmede de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens
die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.
2. Deze wet is niet van toepassing op verwerking van persoonsgegevens:
a. ten behoeve van activiteiten met uitsluitend persoonlijke of huishoudelijke doeleinden;
b. door of ten behoeve van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, bedoeld in de Wet op de
inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002;
c. ten behoeve van de uitvoering van de politietaak, bedoeld in de artikelen 3 en 4, eerste
lid, van de Politiewet 2012;
d. die is geregeld bij of krachtens de Wet basisregistratie personen;
e. ten behoeve van de uitvoering van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens en
f. ten behoeve van de uitvoering van de Kieswet.
3. Deze wet is niet van toepassing op verwerking van persoonsgegevens door de krijgsmacht
indien Onze Minister van Defensie daartoe beslist met het oog op de inzet of het ter
beschikking stellen van de krijgsmacht ter handhaving of bevordering van de internationale
rechtsorde. Van de beslissing wordt zo spoedig mogelijk mededeling gedaan aan het
College.
Artikel 3
1. Deze wet is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens voor uitsluitend
journalistieke, artistieke of literaire doeleinden, behoudens de overige bepalingen van dit
hoofdstuk, alsmede de artikelen 6 tot en met 11, 13 tot en met 15, 25 en 49.
2. Het verbod om persoonsgegevens als bedoeld in artikel 16 te verwerken is niet van
toepassing voor zover dit noodzakelijk is voor de doeleinden als bedoeld in het eerste lid.
Artikel 4
1. Deze wet is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van
activiteiten van een vestiging van een verantwoordelijke in Nederland.
2. Deze wet is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door of ten behoeve
van een verantwoordelijke die geen vestiging heeft in de Europese Unie, waarbij gebruik
wordt gemaakt van al dan niet geautomatiseerde middelen die zich in Nederland bevinden,
tenzij deze middelen slechts worden gebruikt voor de doorvoer van persoonsgegevens.
3. Het is een verantwoordelijke als bedoeld in het tweede lid, verboden persoonsgegevens te
verwerken, tenzij hij in Nederland een persoon of instantie aanwijst die namens hem handelt
overeenkomstig de bepalingen van deze wet. Voor de toepassing van deze wet en de
daarop berustende bepalingen, wordt hij aangemerkt als de verantwoordelijke.
Artikel 5
1. Indien de betrokkene minderjarig is en de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt, of
onder curatele is gesteld, dan wel ten behoeve van de betrokkene een mentorschap is
ingesteld, is in de plaats van de toestemming van de betrokkene die van zijn wettelijk
vertegenwoordiger vereist.
2. Een toestemming kan door de betrokkene of zijn wettelijk vertegenwoordiger te allen tijde
worden ingetrokken.

Hoofdstuk 2. Voorwaarden voor de rechtmatigheid van de verwerking van
persoonsgegevens
Paragraaf 1. De verwerking van persoonsgegevens in het algemeen
Artikel 6
Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige
wijze verwerkt.
Artikel 7
Persoonsgegevens worden voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde
doeleinden verzameld.
Artikel 8
Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien:
a. de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend;
b. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
waarbij de betrokkene partij is, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar
aanleiding van een verzoek van de betrokkene en die noodzakelijk zijn voor het sluiten
van een overeenkomst;
c. de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen
waaraan de verantwoordelijke onderworpen is;
d. de gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de
betrokkene;
e. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de goede vervulling van een
publiekrechtelijke taak door het desbetreffende bestuursorgaan dan wel het
bestuursorgaan waaraan de gegevens worden verstrekt, of
f. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde
belang van de verantwoordelijke of van een derde aan wie de gegevens worden
verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene,
in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert.
Artikel 9
1. Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de
doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
2. Bij de beoordeling of een verwerking onverenigbaar is als bedoeld in het eerste lid, houdt de
verantwoordelijke in elk geval rekening met:
a. de verwantschap tussen het doel van de beoogde verwerking en het doel waarvoor de
gegevens zijn verkregen;
b. de aard van de betreffende gegevens;
c. de gevolgen van de beoogde verwerking voor de betrokkene;
d. de wijze waarop de gegevens zijn verkregen en
e. de mate waarin jegens de betrokkene wordt voorzien in passende waarborgen.
3. Verdere verwerking van de gegevens voor historische, statistische of wetenschappelijke
doeleinden, wordt niet als onverenigbaar beschouwd, indien de verantwoordelijke de nodige
voorzieningen heeft getroffen ten einde te verzekeren dat de verdere verwerking uitsluitend
geschiedt ten behoeve van deze specifieke doeleinden.
4. De verwerking van persoonsgegevens blijft achterwege voor zover een
geheimhoudingsplicht uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift daaraan in de weg
staat.

Artikel 10
1. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de
betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden
waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.
2. Persoonsgegevens mogen langer worden bewaard dan bepaald in het eerste lid voor zover
ze voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden bewaard, en de
verantwoordelijke de nodige voorzieningen heeft getroffen ten einde te verzekeren dat de
desbetreffende gegevens uitsluitend voor deze specifieke doeleinden worden gebruikt.
Artikel 11
1. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor
zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet
bovenmatig zijn.
2. De verantwoordelijke treft de nodige maatregelen opdat persoonsgegevens, gelet op de
doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, juist en
nauwkeurig zijn.
Artikel 12
1. Een ieder die handelt onder het gezag van de verantwoordelijke of van de bewerker,
alsmede de bewerker zelf, voor zover deze toegang hebben tot persoonsgegevens,
verwerkt deze slechts in opdracht van de verantwoordelijke, behoudens afwijkende
wettelijke verplichtingen.
2. De personen, bedoeld in het eerste lid, voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of
wettelijk voorschrift een geheimhoudingsplicht geldt, zijn verplicht tot geheimhouding van de
persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover enig wettelijk
voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling
voortvloeit. Artikel 272, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht is niet van toepassing.
Artikel 13
De verantwoordelijke legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige
verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en
de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de
verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen
zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te
voorkomen.
Artikel 14
1. Indien de verantwoordelijke persoonsgegevens te zijnen behoeve laat verwerken door een
bewerker, draagt hij zorg dat deze voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de
technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten
verwerkingen. De verantwoordelijke ziet toe op de naleving van die maatregelen.
2. De uitvoering van verwerkingen door een bewerker wordt geregeld in een overeenkomst of
krachtens een andere rechtshandeling waardoor een verbintenis ontstaat tussen de
bewerker en de verantwoordelijke.
3. De verantwoordelijke draagt zorg dat de bewerker
a. de persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met artikel 12, eerste lid en
b. de verplichtingen nakomt die op de verantwoordelijke rusten ingevolge artikel 13.

4. Is de bewerker gevestigd in een ander land van de Europese Unie, dan draagt de
verantwoordelijke zorg dat de bewerker het recht van dat andere land nakomt, in afwijking
van het derde lid, onder b.
5. Met het oog op het bewaren van het bewijs worden de onderdelen van de overeenkomst of
de rechtshandeling die betrekking hebben op de bescherming van persoonsgegevens,
alsmede de beveiligingsmaatregelen als bedoeld in artikel 13 schriftelijk of in een andere,
gelijkwaardige vorm vastgelegd.
Artikel 15
De verantwoordelijke draagt zorg voor de naleving van de verplichtingen, bedoeld in de
artikelen 6 tot en met 12 en 14, tweede en vijfde lid van dit hoofdstuk.
Paragraaf 2. De verwerking van bijzondere persoonsgegevens
Artikel 16
De verwerking van persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging,
ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, alsmede persoonsgegevens betreffende
het lidmaatschap van een vakvereniging is verboden behoudens het bepaalde in deze
paragraaf. Hetzelfde geldt voor strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens over
onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat
gedrag.
Artikel 17
1. Het verbod om persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging te
verwerken als bedoeld in artikel 16, is niet van toepassing indien de verwerking geschiedt
door:
a. kerkgenootschappen, zelfstandige onderdelen daarvan of andere genootschappen op
geestelijke grondslag voor zover het gaat om gegevens van daartoe behorende
personen;
b. instellingen op godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag, voor zover dit gelet op
het doel van de instelling en voor de verwezenlijking van haar grondslag noodzakelijk is,
of
c. andere instellingen voor zover dit noodzakelijk is met het oog op de geestelijke
verzorging van de betrokkene, tenzij deze daartegen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.
2. In de gevallen als bedoeld in het eerste lid, onder a, is het verbod tevens niet van
toepassing op persoonsgegevens betreffende godsdienst of levensovertuiging van de
gezinsleden van de betrokkene voor zover:
a. het betreffende genootschap met die gezinsleden uit hoofde van haar doelstelling
regelmatige contacten onderhoudt en
b. die gezinsleden daartegen geen schriftelijk bezwaar hebben gemaakt.
3. In de gevallen als bedoeld in het eerste en tweede lid worden geen persoonsgegevens aan
derden verstrekt zonder toestemming van de betrokkene.
Artikel 18
Het verbod om persoonsgegevens betreffende iemands ras te verwerken als bedoeld in artikel
16, is niet van toepassing indien de verwerking geschiedt:
a. met het oog op de identificatie van de betrokkene en slechts voor zover dit voor dit doel
onvermijdelijk is;
b. met het doel personen van een bepaalde etnische of culturele minderheidsgroep een
bevoorrechte positie toe te kennen ten einde feitelijke nadelen verband houdende met

de grond ras op te heffen of te verminderen en slechts indien:
1°. dit voor dat doel noodzakelijk is;
2°. de gegevens slechts betrekking hebben op het geboorteland van de betrokkene, van
diens ouders of grootouders, dan wel op andere, bij wet vastgestelde criteria, op
grond waarvan op objectieve wijze vastgesteld kan worden of iemand tot een
minderheidsgroep als bedoeld in de aanhef van onderdeel b behoort, en
3°. de betrokkene daartegen geen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.
Artikel 19
1. Het verbod om persoonsgegevens betreffende iemands politieke gezindheid te verwerken
als bedoeld in artikel 16, is niet van toepassing indien de verwerking geschiedt:
a. door instellingen op politieke grondslag betreffende hun leden of hun werknemers dan
wel andere tot de instelling behorende personen, voor zover dit gelet op het doel van de
instelling noodzakelijk is voor de verwezenlijking van haar grondslag, of
b. met het oog op de eisen die met betrekking tot politieke gezindheid in redelijkheid
kunnen worden gesteld in verband met de vervulling van functies in bestuursorganen en
adviescolleges.
2. In het geval als bedoeld in het eerste lid, onder a, worden geen persoonsgegevens aan
derden verstrekt zonder toestemming van de betrokkene.
Artikel 20
1. Het verbod om persoonsgegevens betreffende iemands lidmaatschap van een vakbond te
verwerken als bedoeld in artikel 16, is niet van toepassing indien de verwerking geschiedt
door de betreffende vakbond of de vakcentrale waarvan die bond een onderdeel vormt, voor
zover dat gelet op de doelstelling van de vakbond of centrale noodzakelijk is.
2. In het geval als bedoeld in het eerste lid worden geen persoonsgegevens aan derden
verstrekt zonder toestemming van de betrokkene.
Artikel 21
1. Het verbod om persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid te verwerken als
bedoeld in artikel 16, is niet van toepassing indien de verwerking geschiedt door:
a. hulpverleners, instellingen of voorzieningen voor gezondheidszorg of maatschappelijke
dienstverlening voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging van
de betrokkene, dan wel het beheer van de betreffende instelling of beroepspraktijk
noodzakelijk is;
b. verzekeraars als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht en
financiële dienstverleners die bemiddelen in verzekeringen als bedoeld in artikel 1:1 van
die wet, voorzover dat noodzakelijk is voor:
1°. de beoordeling van het door de verzekeraar te verzekeren risico en de betrokkene
geen bezwaar heeft gemaakt; of
2°. de uitvoering van de overeenkomst van verzekering;
c. scholen voor zover dat met het oog op de speciale begeleiding van leerlingen of het
treffen van bijzondere voorzieningen in verband met hun gezondheidstoestand
noodzakelijk is;
d. een reclasseringsinstelling, een bijzondere reclasseringsambtenaar, de raad voor de
kinderbescherming of de gecertificeerde instelling, bedoeld in artikel 1.1 van de
Jeugdwet en de rechtspersoon, bedoeld in artikel 256, eerste lid, of artikel 302, tweede
lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, voor zover dat noodzakelijk is voor de
uitvoering van de hun wettelijk opgedragen taken;
e. Onze Minister voor zover dat in verband met de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen of
vrijheidsbenemende maatregelen noodzakelijk is of
f. bestuursorganen, pensioenfondsen, werkgevers of instellingen die te hunnen behoeve
werkzaam zijn voor zover dat noodzakelijk is voor:

1°. een goede uitvoering van wettelijke voorschriften, pensioenregelingen of collectieve
arbeidsovereenkomsten die voorzien in aanspraken die afhankelijk zijn van de
gezondheidstoestand van de betrokkene of
2°. de reïntegratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband
met ziekte of arbeidsongeschiktheid.
2. In de gevallen als bedoeld in het eerste lid worden de gegevens alleen verwerkt door
personen die uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift, dan wel krachtens een
overeenkomst tot geheimhouding zijn verplicht. Indien de verantwoordelijke gegevens
persoonlijk verwerkt en op hem niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk
voorschrift een geheimhoudingsplicht rust, is hij verplicht tot geheimhouding van de
gegevens, behoudens voor zover de wet hem tot mededeling verplicht of uit zijn taak de
noodzaak voortvloeit dat de gegevens worden meegedeeld aan anderen die krachtens het
eerste lid bevoegd zijn tot verwerking daarvan.
3. Het verbod om andere persoonsgegevens als bedoeld in artikel 16 te verwerken, is niet van
toepassing voor zover dit noodzakelijk is in aanvulling op de verwerking van
persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid als bedoeld in het eerste lid, onder a,
met het oog op een goede behandeling of verzorging van de betrokkene.
4. Persoonsgegevens betreffende erfelijke eigenschappen mogen slechts worden verwerkt
voor zover deze verwerking plaatsvindt met betrekking tot de betrokkene bij wie de
betreffende gegevens zijn verkregen, tenzij:
a. een zwaarwegend geneeskundig belang prevaleert of
b. de verwerking noodzakelijk is ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek.
In het geval als bedoeld onder b, is artikel 23, eerste lid, onder a, en tweede lid, van
overeenkomstige toepassing.
5. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen omtrent de toepassing van het eerste lid, onder
b en f, nadere regels worden gesteld.
Artikel 22
1. Het verbod om strafrechtelijke persoonsgegevens te verwerken als bedoeld in artikel 16, is
niet van toepassing indien de verwerking geschiedt door organen die krachtens de wet zijn
belast met de toepassing van het strafrecht, alsmede door verantwoordelijken die deze
hebben verkregen krachtens de Wet politiegegevens of de Wet justitiële en strafvorderlijke
gegevens.
2. Het verbod is niet van toepassing op de verantwoordelijke die deze gegevens ten eigen
behoeve verwerkt ter:
a. beoordeling van een verzoek van betrokkene om een beslissing over hem te nemen of
aan hem een prestatie te leveren of
b. bescherming van zijn belangen voor zover het gaat om strafbare feiten die zijn of op
grond van feiten en omstandigheden naar verwachting zullen worden gepleegd jegens
hem of jegens personen die in zijn dienst zijn.
3. De verwerking van deze gegevens over personeel in dienst van de verantwoordelijke, vindt
plaats overeenkomstig regels die zijn vastgesteld in overeenstemming met de procedure als
bedoeld in de Wet op de ondernemingsraden.
4. Het verbod is niet van toepassing wanneer deze gegevens ten behoeve van derden worden
verwerkt:
a. door verantwoordelijken die optreden krachtens een vergunning op grond van de Wet
particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus of
b. indien deze derde een rechtspersoon betreft die in dezelfde groep is verbonden als
bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek, of

c. indien passende en specifieke waarborgen zijn getroffen en de procedure is gevolgd,
bedoeld in artikel 31.
5. Het verbod om andere persoonsgegevens als bedoeld in artikel 16, te verwerken, is niet van
toepassing voor zover dit noodzakelijk is in aanvulling op de verwerking van strafrechtelijke
gegevens voor de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verwerkt.
6. Het verbod is niet van toepassing op verwerkingen van strafrechtelijke gegevens door en
ten behoeve van publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden van verantwoordelijken of
groepen van verantwoordelijken indien de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van
de taak van deze verantwoordelijken of groepen van verantwoordelijken en bij de uitvoering
is voorzien in zodanige waarborgen dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene niet
onevenredig wordt geschaad.
7. Het tweede tot en met zesde lid is van overeenkomstige toepassing op persoonsgegevens
betreffende een door de rechter opgelegd verbod naar aanleiding van onrechtmatig of
hinderlijk gedrag.
8. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de passende en
specifieke waarborgen, bedoeld in het vierde lid, onder c.
Artikel 23
1. Onverminderd de artikelen 17 tot en met 22 is het verbod om persoonsgegevens als
bedoeld in artikel 16, te verwerken niet van toepassing voor zover:
a. dit geschiedt met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene;
b. de gegevens door de betrokkene duidelijk openbaar zijn gemaakt;
c. dit noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in
rechte;
d. dit noodzakelijk is ter verdediging van de vitale belangen van de betrokkene of van een
derde en het vragen van diens uitdrukkelijke toestemming onmogelijk blijkt;
e. dit noodzakelijk is ter voldoening aan een volkenrechtelijke verplichting of
f. dit noodzakelijk is met het oog op een zwaarwegend algemeen belang, passende
waarborgen worden geboden ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en dit bij
wet wordt bepaald dan wel het College ontheffing heeft verleend. Het College kan bij de
verlening van ontheffing beperkingen en voorschriften opleggen;
g. de gegevens worden verwerkt door het College of een ombudsman als bedoeld in artikel
9:17 van de Algemene wet bestuursrecht en dit noodzakelijk is met het oog op een
zwaarwegend algemeen belang, voor de uitvoering van de hun wettelijk opgedragen
taken en bij die uitvoering is voorzien in zodanige waarborgen dat de persoonlijke
levenssfeer van de betrokkene niet onevenredig wordt geschaad.
2. Het verbod om persoonsgegevens als bedoeld in artikel 16, te verwerken ten behoeve van
wetenschappelijk onderzoek of statistiek is niet van toepassing voor zover:
a. het onderzoek een algemeen belang dient,
b. de verwerking voor het betreffende onderzoek of de betreffende statistiek noodzakelijk
is,
c. het vragen van uitdrukkelijke toestemming onmogelijk blijkt of een onevenredige
inspanning kost en
d. bij de uitvoering is voorzien in zodanige waarborgen dat de persoonlijke levenssfeer van
de betrokkene niet onevenredig wordt geschaad.
3. Verwerkingen als bedoeld in het eerste lid, onder f, worden bij de Europese Commissie
gemeld. Onze Minister wie het aangaat verricht de melding indien de verwerking bij wet is
voorzien. Het College verricht de melding indien het voor de verwerking ontheffing heeft
verleend.
Artikel 24

1. Een nummer dat ter identificatie van een persoon bij wet is voorgeschreven, wordt bij de
verwerking van persoonsgegevens slechts gebruikt ter uitvoering van de betreffende wet
dan wel voor doeleinden bij de wet bepaald.
2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen andere dan in het eerste lid bedoelde gevallen
worden aangewezen waarin een daarbij aan te wijzen nummer als bedoeld in het eerste lid,
kan worden gebruikt. Daarbij kunnen nadere regels worden gegeven over het gebruik van
een zodanig nummer.
Hoofdstuk 3. Gedragscodes
Artikel 25
1. De organisatie of organisaties, die voornemens zijn een gedragscode vast te stellen, kunnen
het College verzoeken te verklaren dat de daarin opgenomen regels, gelet op de bijzondere
kenmerken van de sector of sectoren van de samenleving waarin deze organisaties
werkzaam zijn, een juiste uitwerking vormen van deze wet of van andere wettelijke
bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Indien een gedragscode
voorziet in beslechting van geschillen over de naleving ervan, kan het College de verklaring
slechts afgeven indien is voorzien in waarborgen met betrekking tot de onafhankelijkheid.
2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op wijzigingen of verlengingen van
bestaande gedragscodes.
3. Het College neemt het verzoek slechts in behandeling, indien naar zijn oordeel de verzoeker
of verzoekers voldoende representatief zijn en de betrokken sector of de sectoren in de
code voldoende nauwkeurig zijn omschreven.
4. Een beslissing op een verzoek als bedoeld in het eerste lid, geldt als een besluit in de zin
van de Algemene wet bestuursrecht. Op de voorbereiding ervan is afdeling 3.4 van die wet
van toepassing.
5. De verklaring geldt voor de termijn waarvoor de gedragscode zal gaan gelden echter niet
voor langer dan vijf jaar na het tijdstip waarop de verklaring is bekend gemaakt. Wordt de
verklaring gevraagd voor een wijziging van een gedragscode waarvoor reeds eerder een
verklaring is afgegeven, dan geldt deze voor de duur van de eerder afgegeven verklaring.
6. De verklaring wordt, tezamen met de gedragscode waarop zij betrekking heeft, door de zorg
van het College in de Staatscourant geplaatst.
Artikel 26
1. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen voor een bepaalde sector nadere regels
worden gesteld inzake de in de artikelen 6 tot en met 11 en 13 geregelde onderwerpen.
2. Het College geeft in zijn jaarverslag aan in hoeverre naar zijn oordeel toepassing van het
eerste lid wenselijk is.
Hoofdstuk 4. Melding en voorafgaand onderzoek
Paragraaf 1. De melding
Artikel 27
1. Een geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, die voor
de verwezenlijking van een doeleinde of van verscheidene samenhangende doeleinden
bestemd is, wordt gemeld.
2. Een niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, die voor de verwezenlijking
van een doeleinde of van verscheidene samenhangende doeleinden bestemd is, wordt

gemeld indien deze is onderworpen aan een voorafgaand onderzoek.
3. De verantwoordelijke meldt de verwerking alvorens daarmee te beginnen bij het College of
bij de functionaris.
Artikel 28
1. De melding behelst een opgave van:
a. de naam en het adres van de verantwoordelijke;
b. het doel of de doeleinden van de verwerking;
c. een beschrijving van de categorieën van betrokkenen en van de gegevens of
categorieën van gegevens die daarop betrekking hebben;
d. de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de gegevens kunnen worden
verstrekt;
e. de voorgenomen doorgiften van gegevens naar landen buiten de Europese Unie;
f. een algemene beschrijving om een voorlopig oordeel te kunnen geven over de
gepastheid van de voorgenomen maatregelen om, ter toepassing van artikel 13 en 14,
de beveiliging van de verwerking te waarborgen.
2. De melding behelst het doel of de doeleinden waarvoor de gegevens of de categorieën van
gegevens zijn of worden verzameld.
3. Een wijziging in de naam of het adres van de verantwoordelijke wordt binnen een week
gemeld. Wijzigingen in de opgave die betrekking hebben op de onderdelen b tot en met f
van het eerste lid, worden telkens binnen een jaar na de voorafgaande melding gemeld voor
zover zij blijken van meer dan incidentele aard te zijn.
4. Een verwerking die afwijkt van hetgeen overeenkomstig het eerste lid, onder b tot en met f,
is gemeld, wordt vastgelegd en bewaard gedurende ten minste drie jaren.
5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld
over de wijze waarop de melding dient te geschieden.
Artikel 29
1. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat daarbij aan te geven
verwerkingen van gegevens waarbij de inbreuk op de fundamentele rechten en vrijheden
van de betrokkene onwaarschijnlijk is, zijn vrijgesteld van de melding, bedoeld in artikel 27.
2. Daarbij worden vastgesteld:
a.
b.
c.
d.
e.

de doeleinden van de verwerking,
de verwerkte gegevens of categorieën van verwerkte gegevens,
de categorieën van betrokkenen,
de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt, en
de periode gedurende welke de gegevens worden bewaard.

3. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald, indien dit noodzakelijk is met het
oog op de opsporing van strafbare feiten in een bepaald geval, dat daarbij aan te geven
verwerkingen van gegevens door verantwoordelijken die krachtens de wet met opsporing
zijn belast, worden vrijgesteld van de melding. Daarbij kunnen compenserende waarborgen
ter bescherming van persoonsgegevens worden vastgesteld. De verwerkte gegevens
kunnen slechts worden gebruikt voor de doeleinden die bij die algemene maatregel van
bestuur uitdrukkelijk zijn vermeld.
4. De verplichting tot melding is niet van toepassing op openbare registers die bij de wet zijn
ingesteld alsmede op verstrekkingen aan een bestuursorgaan ingevolge een wettelijke
verplichting.

Artikel 30
1. Zowel het College als de functionaris houden een register bij van de bij hen aangemelde
gegevensverwerkingen. Het register bevat ten minste de inlichtingen die zijn opgegeven
krachtens artikel 28, eerste lid, onder a tot en met e.
2. Het register kan door een ieder kosteloos worden geraadpleegd.
3. De verantwoordelijke verstrekt een ieder die daarom verzoekt de inlichtingen als bedoeld in
artikel 28, eerste lid, onder a tot en met e, omtrent de van de aanmelding vrijgestelde
gegevensverwerkingen.
4. Het derde lid is niet van toepassing op:
a. een gegevensverwerking die is vrijgesteld krachtens artikel 29, derde lid;
b. openbare registers die bij de wet zijn ingesteld.
Paragraaf 2. Voorafgaand onderzoek
Artikel 31
1. Het College stelt voorafgaand aan een verwerking een onderzoek in indien de
verantwoordelijke:
a. een nummer ter identificatie van personen voornemens is te verwerken voor een ander
doeleinde dan waarvoor het nummer specifiek bestemd is teneinde gegevens in verband
te kunnen brengen met gegevens die worden verwerkt door een andere
verantwoordelijke, tenzij het gebruik van het nummer geschiedt voor de gevallen als
omschreven in artikel 24;
b. voornemens is gegevens vast te leggen op grond van het gericht verzamelen van
informatie door middel van eigen onderzoek zonder de betrokkene daarvan op de
hoogte te stellen, of
c. voornemens is ten behoeve van derden strafrechtelijke gegevens of gegevens over
onrechtmatig of hinderlijk gedrag te verwerken, anders dan in de gevallen genoemd in
artikel 22, vierde lid, onderdelen a en b.
2. Het eerste lid, onder b, is niet van toepassing op openbare registers die bij de wet zijn
ingesteld.
3. Het eerste lid, onderdeel c, is niet van toepassing op gegevensverwerkingen die reeds door
een andere verantwoordelijke voor voorafgaand onderzoek zijn voorgelegd en ten aanzien
waarvan het College een verklaring als bedoeld in artikel 32, vijfde lid, heeft afgegeven.
4. Bij wet of algemene maatregel van bestuur kunnen andere gegevensverwerkingen die een
bijzonder risico inhouden voor de persoonlijke rechten en vrijheden van de betrokkene
worden aangewezen waarop het eerste lid van toepassing is. Het College geeft in zijn
jaarverslag aan in hoeverre naar zijn oordeel een dergelijke aanwijzing wenselijk is.
5. Het College meldt een verwerking als bedoeld in het eerste lid, onder c, bij de Europese
Commissie.
Artikel 32
1. Een gegevensverwerking waarop artikel 31, eerste lid, van toepassing is, wordt als zodanig
door de verantwoordelijke bij het College gemeld.
2. De melding van een zodanige gegevensverwerking verplicht de verantwoordelijke de
verwerking die hij voornemens is te verrichten, op te schorten totdat het onderzoek van het
College is afgerond dan wel hij een bericht heeft ontvangen dat niet tot nader onderzoek
wordt overgegaan.

3. In geval van een melding van een gegevensverwerking waarop artikel 31, eerste lid, van
toepassing is, besluit het College schriftelijk binnen vier weken na de melding of het tot
nader onderzoek overgaat.
4. In het besluit tot nader onderzoek over te gaan geeft het College aan binnen welke termijn
het voornemens is dit onderzoek te verrichten. Deze termijn bedraagt niet langer dan twintig
weken.
5. Het nader onderzoek, bedoeld in het vierde lid, leidt tot een verklaring omtrent de
rechtmatigheid van de gegevensverwerking.
6. De verklaring van het College geldt als een besluit in de zin van de Algemene wet
bestuursrecht. Op de voorbereiding ervan is afdeling 3.4 van die wet van toepassing.
Hoofdstuk 5. Informatieverstrekking aan de betrokkene
Artikel 33
1. Indien persoonsgegevens worden verkregen bij de betrokkene, deelt de verantwoordelijke
vóór het moment van de verkrijging de betrokkene de informatie mede, bedoeld in het
tweede en derde lid, tenzij de betrokkene daarvan reeds op de hoogte is.
2. De verantwoordelijke deelt de betrokkene zijn identiteit en de doeleinden van de verwerking
waarvoor de gegevens zijn bestemd, mede.
3. De verantwoordelijke verstrekt nadere informatie voor zover dat gelet op de aard van de
gegevens, de omstandigheden waaronder zij worden verkregen of het gebruik dat ervan
wordt gemaakt, nodig is om tegenover de betrokkene een behoorlijke en zorgvuldige
verwerking te waarborgen.
Artikel 34
1. Indien persoonsgegevens worden verkregen op een andere wijze dan bedoeld in artikel 33,
deelt de verantwoordelijke de betrokkene de informatie mede, bedoeld in het tweede en
derde lid, tenzij deze reeds daarvan op de hoogte is:
a. op het moment van vastlegging van hem betreffende gegevens, of
b. wanneer de gegevens bestemd zijn om te worden verstrekt aan een derde, uiterlijk op
het moment van de eerste verstrekking.
2. De verantwoordelijke deelt de betrokkene zijn identiteit en de doeleinden van de verwerking
mede.
3. De verantwoordelijke verstrekt nadere informatie voor zover dat gelet op de aard van de
gegevens, de omstandigheden waaronder zij worden verkregen of het gebruik dat ervan
wordt gemaakt, nodig is om tegenover de betrokkene een behoorlijke en zorgvuldige
verwerking te waarborgen.
4. Het eerste lid is niet van toepassing indien mededeling van de informatie aan de betrokkene
onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost. In dat geval legt de verantwoordelijke
de herkomst van de gegevens vast.
5. Het eerste lid is evenmin van toepassing indien de vastlegging of de verstrekking bij of
krachtens de wet is voorgeschreven. In dat geval dient de verantwoordelijke de betrokkene
op diens verzoek te informeren over het wettelijk voorschrift dat tot de vastlegging of
verstrekking van de hem betreffende gegevens heeft geleid.
Artikel 34a [Treedt in werking per 01-01-2016]
1. De verantwoordelijke stelt het College onverwijld in kennis van een inbreuk op de

beveiliging, bedoeld in artikel 13, die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige
gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van
persoonsgegevens.
2. De verantwoordelijke, bedoeld in het eerste lid, stelt de betrokkene onverwijld in kennis van
de inbreuk, bedoeld in het eerste lid, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen
zal hebben voor diens persoonlijke levenssfeer.
3. De kennisgeving aan het College en de betrokkene omvat in ieder geval de aard van de
inbreuk, de instanties waar meer informatie over de inbreuk kan worden verkregen en de
aanbevolen maatregelen om de negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken.
4. De kennisgeving aan het College omvat tevens een beschrijving van de geconstateerde en
de vermoedelijke gevolgen van de inbreuk voor de verwerking van persoonsgegevens en de
maatregelen die de verantwoordelijke heeft getroffen of voorstelt te treffen om deze
gevolgen te verhelpen.
5. De kennisgeving aan de betrokkene wordt op zodanige wijze gedaan dat, rekening houdend
met de aard van de inbreuk, de geconstateerde en de feitelijke gevolgen daarvan voor de
verwerking van persoonsgegevens, de kring van betrokkenen en de kosten van
tenuitvoerlegging, een behoorlijke en zorgvuldige informatievoorziening is gewaarborgd.
6. Het tweede lid is niet van toepassing indien de verantwoordelijke passende technische
beschermingsmaatregelen heeft genomen waardoor de persoonsgegevens die het betreft
onbegrijpelijk of ontoegankelijk zijn voor eenieder die geen recht heeft op kennisname van
de gegevens.
7. Indien de verantwoordelijke geen kennisgeving aan de betrokkene doet, kan het College,
indien het van oordeel is dat inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor de
persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, van de verantwoordelijke verlangen dat hij
alsnog een kennisgeving doet.
8. De verantwoordelijke houdt een overzicht bij van iedere inbreuk die leidt tot de aanzienlijke
kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de
bescherming van persoonsgegevens. Het overzicht bevat in ieder geval feiten en gegevens
omtrent de aard van de inbreuk, bedoeld in het derde lid, alsmede de tekst van de
kennisgeving aan de betrokkene.
9. Dit artikel is niet van toepassing indien de verantwoordelijke in zijn hoedanigheid als
aanbieder van een openbare elektronische communicatiedienst een kennisgeving heeft
gedaan als bedoeld in artikel 11.3a, eerste en tweede lid, van de Telecommunicatiewet.
10. Het tweede en zevende lid zijn niet van toepassing op financiële ondernemingen als
bedoeld in de Wet op het financieel toezicht.
11. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking
tot de kennisgeving.
Hoofdstuk 6. Rechten van de betrokkene
Artikel 35
1. De betrokkene heeft het recht zich vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot de
verantwoordelijke te wenden met het verzoek hem mede te delen of hem betreffende
persoonsgegevens worden verwerkt. De verantwoordelijke deelt de betrokkene schriftelijk
binnen vier weken mee of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.
2. Indien zodanige gegevens worden verwerkt, bevat de mededeling een volledig overzicht
daarvan in begrijpelijke vorm, een omschrijving van het doel of de doeleinden van de
verwerking, de categorieën van gegevens waarop de verwerking betrekking heeft en de

ontvangers of categorieën van ontvangers, alsmede de beschikbare informatie over de
herkomst van de gegevens.
3. Voordat een verantwoordelijke een mededeling doet als bedoeld in het eerste lid, waartegen
een derde naar verwachting bedenkingen zal hebben, stelt hij die derde in de gelegenheid
zijn zienswijze naar voren te brengen indien de mededeling gegevens bevat die hem
betreffen, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost.
4. Desgevraagd doet de verantwoordelijke mededelingen omtrent de logica die ten grondslag
ligt aan de geautomatiseerde verwerking van hem betreffende gegevens.
Artikel 36
1. Degene aan wie overeenkomstig artikel 35 kennis is gegeven van hem betreffende
persoonsgegevens, kan de verantwoordelijke verzoeken deze te verbeteren, aan te vullen,
te verwijderen, of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de
doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in
strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek bevat de aan te brengen
wijzigingen.
2. De verantwoordelijke bericht de verzoeker binnen vier weken na ontvangst van het verzoek
schriftelijk of dan wel in hoeverre hij daaraan voldoet. Een weigering is met redenen
omkleed.
3. De verantwoordelijke draagt zorg dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering
of afscherming zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.
4. Indien de persoonsgegevens zijn vastgelegd op een gegevensdrager waarin geen
wijzigingen kunnen worden aangebracht, dan treft hij de voorzieningen die nodig zijn om de
gebruiker van de gegevens te informeren over de onmogelijkheid van verbetering,
aanvulling, verwijdering of afscherming ondanks het feit dat er grond is voor aanpassing van
de gegevens op grond van dit artikel.
5. Het bepaalde in het eerste tot en met vierde lid is niet van toepassing op bij de wet
ingestelde openbare registers, indien in die wet een bijzondere procedure voor de
verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van gegevens is opgenomen.
Artikel 37
1. Indien een gewichtig belang van de verzoeker dit eist, voldoet de verantwoordelijke aan een
verzoek als bedoeld in de artikelen 35 en 36, in een andere dan schriftelijke vorm, die aan
dat belang is aangepast.
2. De verantwoordelijke draagt zorg voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit van de
verzoeker.
3. De verzoeken, bedoeld in de artikelen 35 en 36, worden ten aanzien van minderjarigen die
de leeftijd van zestien jaren nog niet hebben bereikt, en ten aanzien van onder curatele
gestelden gedaan door hun wettelijke vertegenwoordigers. De betrokken mededeling
geschiedt eveneens aan de wettelijke vertegenwoordigers.
Artikel 38
1. De verantwoordelijke die naar aanleiding van een verzoek op grond van artikel 36
persoonsgegevens heeft verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd, is verplicht om
aan derden aan wie de gegevens daaraan voorafgaand zijn verstrekt, zo spoedig mogelijk
kennis te geven van de verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming, tenzij dit
onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost.
2. De verantwoordelijke doet aan de verzoeker, bedoeld in artikel 36, desgevraagd opgave van

degenen aan wie hij de mededeling heeft gedaan.
Artikel 39
1. De verantwoordelijke kan voor een mededeling als bedoeld in artikel 35 een bij of krachtens
algemene maatregel van bestuur vast te stellen vergoeding van kosten verlangen die ten
hoogste € 5 bedraagt.
2. De vergoeding wordt teruggegeven in geval de verantwoordelijke op verzoek van de
betrokkene, op aanbeveling van het College of op bevel van de rechter tot verbetering,
aanvulling, verwijdering of afscherming is overgegaan.
3. Het bedrag genoemd in het eerste lid kan in bijzondere gevallen bij algemene maatregel van
bestuur worden gewijzigd.
Artikel 40
1. Indien gegevens het voorwerp zijn van verwerking op grond van artikel 8, onder e en f, kan
de betrokkene daartegen bij de verantwoordelijke te allen tijde verzet aantekenen in verband
met zijn bijzondere persoonlijke omstandigheden.
2. De verantwoordelijke beoordeelt binnen vier weken na ontvangst van het verzet of het
verzet gerechtvaardigd is. Indien het verzet gerechtvaardigd is beëindigt hij terstond de
verwerking.
3. De verantwoordelijke kan voor het in behandeling nemen van een verzet een vergoeding
van kosten verlangen, die niet hoger mag zijn dan een bij of krachtens algemene maatregel
van bestuur vast te stellen bedrag. De vergoeding wordt teruggegeven in geval het verzet
gegrond wordt bevonden.
4. Dit artikel is niet van toepassing op openbare registers die bij de wet zijn ingesteld.
Artikel 41
1. Indien gegevens worden verwerkt in verband met de totstandbrenging of de instandhouding
van een directe relatie tussen de verantwoordelijke of een derde en de betrokkene met het
oog op werving voor commerciële of charitatieve doelen, kan de betrokkene daartegen bij
de verantwoordelijke te allen tijde kosteloos verzet aantekenen.
2. In geval van verzet treft de verantwoordelijke de maatregelen om deze vorm van verwerking
terstond te beëindigen. De verantwoordelijke doet aan de betrokkene desgevraagd binnen
vier weken opgave van de genomen maatregelen. Indien de kennisgeving niet binnen vier
weken kan worden gedaan, deelt de verantwoordelijke uiterlijk vier weken na de datum van
ontvangst van het verzoek mede binnen welke termijn de kennisgeving wel kan worden
gedaan.
3. De verantwoordelijke die persoonsgegevens verwerkt voor het in het eerste lid bedoelde
doel, neemt passende maatregelen om betrokkenen de mogelijkheden bekend te maken tot
het doen van verzet.
4. De verantwoordelijke die persoonsgegevens verwerkt voor het in het eerste lid bedoelde
doel, draagt zorg dat, indien daartoe rechtstreeks een boodschap aan de betrokkene wordt
toegezonden, deze daarbij telkens wordt gewezen op de mogelijkheid tot het doen van
verzet.
Artikel 42
1. Niemand kan worden onderworpen aan een besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn
verbonden of dat hem in aanmerkelijke mate treft, indien dat besluit alleen wordt genomen
op grond van een geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens bestemd om een

beeld te krijgen van bepaalde aspecten van zijn persoonlijkheid.
2. Het eerste lid is niet van toepassing, indien het daar bedoelde besluit:
a. wordt genomen in het kader van het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst en
1°. aan het verzoek van de betrokkene is voldaan of
2°. passende maatregelen zijn genomen ter bescherming van zijn gerechtvaardigd
belang, of
b. zijn grondslag vindt in een wet waarin maatregelen zijn vastgelegd die strekken tot
bescherming van het gerechtvaardigde belang van de betrokkene.
3. Een passende maatregel als bedoeld in het tweede lid, onder a, is getroffen indien de
betrokkene in de gelegenheid is gesteld omtrent het besluit als bedoeld in het eerste lid, zijn
zienswijze naar voren te brengen.
4. In het geval, bedoeld in het tweede lid, deelt de verantwoordelijke de betrokkene de logica
mee die ten grondslag ligt aan de geautomatiseerde verwerking van hem betreffende
gegevens.
Hoofdstuk 7. Uitzonderingen en beperkingen
Artikel 43
De verantwoordelijke kan de artikelen 9, eerste lid, 30, derde lid, 33, 34 en 35 buiten toepassing
laten voor zover dit noodzakelijk is in het belang van:
a. de veiligheid van de staat;
b. de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten;
c. gewichtige economische en financiële belangen van de staat en andere openbare
lichamen;
d. het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die zijn gesteld ten behoeve van
de belangen, bedoeld onder b en c, of
e. de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen.
Artikel 44
1. Indien een verwerking plaatsvindt door instellingen of diensten voor wetenschappelijk
onderzoek of statistiek, en de nodige voorzieningen zijn getroffen om te verzekeren dat de
persoonsgegevens uitsluitend voor statistische en wetenschappelijke doeleinden kunnen
worden gebruikt, kan de verantwoordelijke een mededeling als bedoeld in artikel 34
achterwege laten en weigeren aan een verzoek als bedoeld in artikel 35 te voldoen.
2. Indien een verwerking plaatsvindt van persoonsgegevens die deel uitmaken van
archiefbescheiden die ingevolge de artikelen 12 of 13 van de Archiefwet 1995 zijn
overgebracht naar een archiefbewaarplaats, kan de verantwoordelijke een mededeling als
bedoeld in artikel 34 achterwege laten.
Hoofdstuk 8. Rechtsbescherming
Artikel 45
Een beslissing op een verzoek als bedoeld in de artikelen 30, derde lid, 35, 36 en 38, tweede
lid, alsmede een beslissing naar aanleiding van de aantekening van verzet als bedoeld in de
artikelen 40 of 41 gelden voor zover deze is genomen door een bestuursorgaan als een besluit
in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.
Artikel 46
1. Indien een beslissing als bedoeld in artikel 45 is genomen door een ander dan een
bestuursorgaan, kan de belanghebbende zich tot de rechtbank wenden met het schriftelijk

verzoek, de verantwoordelijke te bevelen alsnog een verzoek als bedoeld in de artikelen 30,
derde lid, 35, 36 of 38, tweede lid, toe of af te wijzen dan wel een verzet als bedoeld in de
artikelen 40 of 41 al dan niet te honoreren.
2. Het verzoekschrift moet worden ingediend binnen zes weken na ontvangst van het antwoord
van de verantwoordelijke. Indien de verantwoordelijke niet binnen de gestelde termijn heeft
geantwoord, moet het verzoekschrift worden ingediend binnen zes weken na afloop van die
termijn.
3. De rechtbank wijst het verzoek toe, voor zover zij dit gegrond oordeelt. Alvorens de
rechtbank beslist, stelt zij zo nodig de belanghebbenden in de gelegenheid hun zienswijze
naar voren te brengen.
4. De indiening van het verzoekschrift behoeft niet door een advocaat te geschieden.
5.

De derde afdeling van de vijfde titel van het Tweede Boek van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering is van overeenkomstige toepassing.

6. De rechtbank kan partijen en anderen verzoeken binnen een door haar te bepalen termijn
schriftelijke inlichtingen te geven en onder hen berustende stukken in te zenden. De
verantwoordelijke en belanghebbende zijn verplicht aan dit verzoek te voldoen. De artikelen
8:45, tweede en derde lid, en 8:29 van de Algemene wet bestuursrecht zijn van
overeenkomstige toepassing.
Artikel 47
1. De belanghebbende kan zich ook binnen de termijn bepaald voor het beroep op grond van
de Algemene wet bestuursrecht, dan wel die, bedoeld in artikel 46, tweede lid, tot het
College wenden met het verzoek te bemiddelen of te adviseren in zijn geschil met de
verantwoordelijke, dan wel gebruik maken van een geschillenbeslechtingsregeling op grond
van een gedragscode ten aanzien waarvan een verklaring is afgegeven als bedoeld in
artikel 25, eerste lid. In dat geval kan in afwijking van artikel 6:7 van de Algemene wet
bestuursrecht het beroep nog worden ingesteld, dan wel de procedure ingevolge artikel 46
nog aanhangig worden gemaakt nadat de belanghebbende van het College of ingevolge
een geschillenbeslechtingsregeling op grond van een gedragscode ten aanzien waarvan
een verklaring is afgegeven als bedoeld in artikel 25, eerste lid, bericht heeft ontvangen dat
de behandeling van de zaak is beëindigd, doch uiterlijk zes weken na dat tijdstip.
2. Tijdens de behandeling van het beroep en de procedure, bedoeld in het eerste lid, kunnen
de instanties die zijn belast met de behandeling van het geschil, het advies van het College
inwinnen.
Artikel 48
De instanties die zijn belast met de behandeling van het geschil, zenden afschrift van hun
uitspraak aan het College.
Artikel 49
1. Indien iemand schade lijdt doordat ten opzichte van hem in strijd wordt gehandeld met de bij
of krachtens deze wet gegeven voorschriften zijn de volgende leden van toepassing,
onverminderd de aanspraken op grond van andere wettelijke regels.
2. Voor nadeel dat niet in vermogensschade bestaat, heeft de benadeelde recht op een naar
billijkheid vast te stellen schadevergoeding.
3. De verantwoordelijke is aansprakelijk voor de schade of het nadeel, voortvloeiende uit het
niet-nakomen van de in het eerste lid bedoelde voorschriften. De bewerker is aansprakelijk
voor die schade of dat nadeel, voor zover ontstaan door zijn werkzaamheid.

4. De verantwoordelijke of de bewerker kan geheel of gedeeltelijk worden ontheven van deze
aansprakelijkheid, indien hij bewijst dat de schade hem niet kan worden toegerekend.
Artikel 50
1. Indien de verantwoordelijke of de bewerker handelt in strijd met het bij of krachtens deze
wet bepaalde en een ander daardoor schade lijdt of dreigt te lijden, kan de rechter hem op
vordering van die ander zodanig gedrag verbieden en hem bevelen maatregelen te treffen
tot herstel van de gevolgen van dat gedrag.
2. Een verwerking kan niet ten grondslag worden gelegd aan een vordering van een
rechtspersoon als bedoeld in artikel 1:2, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht of
artikel 3:305a van het Burgerlijk Wetboek, voor zover degene die door deze verwerking
wordt getroffen, daartegen bezwaar heeft.
Hoofdstuk 9. Toezicht
Paragraaf 1. Het College bescherming persoonsgegevens
Artikel 51
1. Er is een College bescherming persoonsgegevens dat tot taak heeft toe te zien op de
verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig het bij en krachtens de wet bepaalde.
Tevens houdt het College toezicht op de verwerking van persoonsgegevens in Nederland,
wanneer de verwerking plaatsvindt overeenkomstig het recht van een ander land van de
Europese Unie.
2. Het College wordt om advies gevraagd over voorstellen van wet en ontwerpen van
algemene maatregelen van bestuur die geheel of voor een belangrijk deel betrekking
hebben op de verwerking van persoonsgegevens.
3. De Kaderwet is van toepassing op het College, behoudens de in deze wet genoemde
uitzonderingen.
Artikel 51a [Treedt in werking per 01-01-2016]
1. Het College is bevoegd om in het belang van een efficiënt en effectief toezicht op de
verwerking van persoonsgegevens afspraken te maken met andere toezichthouders en
daartoe gezamenlijk met deze toezichthouders samenwerkingsprotocollen vast te stellen.
Een samenwerkingsprotocol wordt bekendgemaakt in de Staatscourant.
2. Het College en de toezichthouders, bedoeld in het eerste lid, zijn bevoegd uit eigen
beweging en desgevraagd verplicht aan elkaar de gegevens betreffende de verwerking van
persoonsgegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taak.
Artikel 52
1. Het College vervult overigens de taken, hem bij wet en ingevolge verdrag opgedragen.
2. Het College vervult zijn taken in onafhankelijkheid.
Artikel 53
1. Het College bestaat uit een voorzitter en ten hoogste twee andere leden. Bij het College
kunnen voorts buitengewone leden worden benoemd. Bij de benoeming van buitengewone
leden wordt spreiding over de onderscheidene sectoren van de maatschappij nagestreefd.
2. De voorzitter moet voldoen aan de bij of krachtens artikel 5 van de Wet rechtspositie
rechterlijke ambtenaren gestelde vereisten voor benoembaarheid tot rechter in een
rechtbank.

3. De voorzitter, de andere leden en de buitengewone leden worden bij koninklijk besluit, op
voordracht van Onze Minister, benoemd voor een tijdvak van vijf jaar. De leden kunnen
eenmaal worden herbenoemd voor een tijdvak van vijf jaar. Op eigen verzoek worden zij
door Onze Minister ontslagen. Artikel 12 van de Kaderwet is niet van toepassing.
4. Er is een Raad van advies die het College adviseert over algemene aspecten van de
bescherming van persoonsgegevens. De leden zijn afkomstig uit de onderscheidene
sectoren van de maatschappij en worden benoemd door Onze Minister op voordracht van
het College. De leden worden benoemd voor ten hoogste vier jaar. Herbenoeming kan twee
maal en telkens voor ten hoogste vier jaar plaatsvinden. Bij of krachtens algemene
maatregel van bestuur wordt de vergoeding van de kosten aan de leden vastgesteld.
Artikel 54
De artikelen 46c, 46d, tweede lid, 46f, 46g, 46i, met uitzondering van het eerste lid, onderdeel c,
46j, 46l, eerste en derde lid, 46m, 46n, 46o en 46p van de Wet rechtspositie rechterlijke
ambtenaren zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat:
a. de disciplinaire maatregel als bedoeld in artikel 46c, eerste lid, ten aanzien van de leden
van het College door de voorzitter van het College wordt opgelegd;
b. het in artikel 46c, eerste lid, onderdeel b, genoemde verbod zich in een onderhoud of
een gesprek in te laten met partijen of haar advocaten of gemachtigden of een
bijzondere inlichting of schriftelijk stuk van hen aan te nemen niet op de leden van het
College van toepassing is.
Artikel 12, tweede lid, van de Kaderwet is niet van toepassing.
Artikel 55
De rechtspositie van de voorzitter, de andere leden en de buitengewone leden wordt geregeld
bij ministeriële regeling.
Artikel 56
1. Het College heeft een secretariaat, waarvan de ambtenaren door Onze Minister, op
voordracht van de voorzitter, worden benoemd, geschorst en ontslagen.
2. De voorzitter geeft leiding aan de werkzaamheden van het College en van het secretariaat.
3. Het College stelt een bestuursreglement vast. Dit bevat in ieder geval regels over het
financiële beheer en de administratieve organisatie, alsmede over werkwijzen en
procedures met het oog op een goede en zorgvuldige uitoefening van de verschillende
taken. Daarbij wordt voorzien in waarborgen tegen vermenging van de toezichthoudende,
adviserende en sanctionerende taak van het College. Tevens kan het een nadere regeling
geven van de Raad van advies, als bedoeld in artikel 53, vierde lid.
Artikel 57
1. Het College wordt vertegenwoordigd door de voorzitter en de andere leden, dan wel door
een van hen.
2. De leden stellen een verdeling van taken vast en betrekken hierbij zoveel mogelijk de
buitengewone leden.
Artikel 58
Het jaarverslag, bedoeld in artikel 18 van de Kaderwet, wordt toegezonden aan de
functionarissen voor de gegevensbescherming, bedoeld in artikel 62, en algemeen verkrijgbaar
gesteld.

Artikel 59
Artikel 20 van de Kaderwet is niet van toepassing indien het College de informatie van derden
heeft verkregen onder de voorwaarde dat het geheime karakter daarvan wordt gehandhaafd.
Artikel 59a
1. De artikelen 21 en 22 van de Kaderwet zijn niet van toepassing op het College.
2. Artikel 23 van de Kaderwet vindt slechts toepassing ten aanzien van het door het College
gevoerde financiële beheer en de administratieve organisatie.
Artikel 60
1. Het College kan ambtshalve of op verzoek van een belanghebbende, een onderzoek
instellen naar de wijze waarop ten aanzien van gegevensverwerking toepassing wordt
gegeven aan het bepaalde bij of krachtens de wet.
2. Het College brengt zijn voorlopige bevindingen ter kennis van de verantwoordelijke of de
groep van verantwoordelijken die bij het onderzoek zijn betrokken en stelt hen in de
gelegenheid hun zienswijze daarop te geven. Houden de voorlopige bevindingen verband
met de uitvoering van enige wet, dan brengt het College deze tevens ter kennis van Onze
Minister die het aangaat.
3. In geval van een onderzoek, ingesteld op verzoek van een belanghebbende, doet het
College aan deze mededeling van zijn bevindingen, tenzij zodanige mededeling
onverenigbaar is met het doel van de gegevensverwerking of de aard van de
persoonsgegevens, dan wel gewichtige belangen van anderen dan de verzoeker, de
verantwoordelijke daaronder begrepen, daardoor onevenredig zouden worden geschaad.
Indien het mededeling van zijn bevindingen achterwege laat, zendt het de belanghebbende
zodanig bericht als hem geraden voorkomt.
Artikel 61
1. Met het toezicht op de naleving als bedoeld in artikel 51, eerste lid zijn belast de leden en
buitengewone leden van het College, de ambtenaren van het secretariaat van het College,
alsmede de bij besluit van het College aangewezen personen.
2. De in het eerste lid bedoelde personen zijn bevoegd een woning te betreden zonder
toestemming van de bewoner.
3. De in het eerste lid bedoelde personen behoeven voor de uitoefening van de in het tweede
lid omschreven bevoegdheid de uitdrukkelijke en bijzondere volmacht van het College,
onverminderd het bepaalde in artikel 2 van de Algemene wet op het binnentreden.
4. Het College is bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang ter handhaving van
artikel 5:20, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, voor zover het betreft de
verplichting tot het verlenen van medewerking aan een bij of krachtens het eerste lid
aangewezen ambtenaar.
5. Geen beroep is mogelijk op een geheimhoudingsplicht, voor zover inlichtingen of
medewerking wordt verlangd in verband met de eigen betrokkenheid bij de verwerking van
persoonsgegevens.
6. Het College is desgevraagd verplicht aan de toezichthoudende autoriteiten van de andere
lidstaten van de Europese Unie alle medewerking te verlenen voor zover dat noodzakelijk is
voor de uitvoering van hun taken.
Paragraaf 2. De functionaris voor de gegevensbescherming

Artikel 62
Een verantwoordelijke of een organisatie waarbij verantwoordelijken zijn aangesloten kan een
eigen functionaris voor de gegevensbescherming benoemen, onverminderd de bevoegdheden
van het College ingevolge hoofdstuk 9 en 10 van deze wet.
Artikel 63
1. Als functionaris kan slechts worden benoemd een natuurlijke persoon die voor de vervulling
van zijn taak over toereikende kennis beschikt en voldoende betrouwbaar kan worden
geacht.
2. De functionaris kan wat betreft de uitoefening van zijn functie geen aanwijzingen ontvangen
van de verantwoordelijke of van de organisatie die hem heeft benoemd. Hij ondervindt geen
nadeel van de uitoefening van zijn taak. De verantwoordelijke stelt de functionaris in de
gelegenheid zijn taak naar behoren te vervullen. De functionaris kan de kantonrechter
verzoeken te bepalen dat de verantwoordelijke gevolg dient te geven aan hetgeen in de
tweede volzin is bepaald.
3. De functionaris oefent zijn taken eerst uit nadat de verantwoordelijke of de organisatie die
hem heeft benoemd, hem heeft aangemeld bij het College. Het College houdt een lijst bij
van aangemelde functionarissen.
4. De functionaris is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem op grond van een klacht of
een verzoek van betrokkene is bekend geworden, tenzij de betrokkene in bekendmaking
toestemt.
Artikel 64
1. De functionaris ziet toe op de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig het bij en
krachtens de wet bepaalde. Het toezicht strekt zich uit tot de verwerking van
persoonsgegevens door de verantwoordelijke die hem heeft benoemd of door de
verantwoordelijken die zijn aangesloten bij de organisatie die hem heeft benoemd.
2. Indien op de verwerking een krachtens artikel 25 vastgestelde gedragscode van toepassing
is, strekt het toezicht mede uit tot de naleving van deze code.
3. De verantwoordelijke of de organisatie als bedoeld in het eerste lid draagt zorg dat de
functionaris ter vervulling van zijn taak over bevoegdheden beschikt die gelijkwaardig zijn
aan de bevoegdheden zoals geregeld in Titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht.
4. De functionaris kan aanbevelingen doen aan de verantwoordelijke die strekken tot een
betere bescherming van de gegevens die worden verwerkt. In gevallen van twijfel overlegt
hij met het College.
Hoofdstuk 10. Sancties
Paragraaf 1. Bestuursdwang
Artikel 65
Het College is bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang ter handhaving van de
bij of krachtens deze wet gestelde verplichtingen.
Paragraaf 2. Bestuurlijke boeten
Artikel 66
Het College kan aan de verantwoordelijke een bestuurlijke boete opleggen van ten hoogste
EUR 4 500 ter zake van overtreding van het bij of krachtens artikel 27, 28 of 79, eerste lid,

bepaalde.67 [Vervallen per 01-07-2009]
Artikel 68 [Vervallen per 01-07-2009]
Artikel 69 [Vervallen per 01-07-2009]
Artikel 70 [Vervallen per 01-07-2009]
Artikel 71
De werking van de beschikking tot oplegging van de bestuurlijk boete wordt opgeschort totdat
de bezwaartermijn is verstreken of, indien bezwaar is gemaakt, op het bezwaar is beslist.72
[Vervallen per 01-07-2009]
Artikel 73 [Vervallen per 01-07-2009]
Artikel 74 [Vervallen per 01-01-2014]
Paragraaf 3. Strafrechtelijke sancties
Artikel 75
1. De verantwoordelijke die in strijd handelt met hetgeen bij of krachtens artikel 4, derde lid, 27,
28, 78, tweede lid, onder a, of 79, eerste lid, is bepaald, wordt gestraft met geldboete van de
derde categorie.
2. De verantwoordelijke die een feit als bedoeld in het eerste lid, opzettelijk begaat, wordt
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde
categorie.
3. De in het eerste lid strafbaar gestelde feiten zijn overtredingen. De in het tweede lid
strafbaar gestelde feiten zijn misdrijven.
4. Met de opsporing van de in dit artikel omschreven feiten zijn behalve de bij of krachtens
artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering aangewezen ambtenaren belast de door
Onze Minister daartoe aangewezen ambtenaren van het secretariaat van het College.
Hoofdstuk 11. Gegevensverkeer met landen buiten de Europese Unie
Artikel 76
1. Persoonsgegevens die aan een verwerking worden onderworpen of die bestemd zijn om na
hun doorgifte te worden verwerkt, worden slechts naar een land buiten de Europese Unie
doorgegeven indien, onverminderd de naleving van de wet, dat land een passend
beschermingsniveau waarborgt.
2. In afwijking van het eerste lid kunnen persoonsgegevens die aan een verwerking worden
onderworpen of die zijn bestemd om na hun doorgifte te worden verwerkt naar een land
buiten de Europese Unie worden doorgegeven, indien dat land partij is bij de op 2 mei 1992
te Oporto totstandgekomen Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte
(Trb. 1992, 132), tenzij uit een besluit van de Commissie van de Europese
Gemeenschappen of de Raad van de Europese Unie voortvloeit dat deze doorgifte is
beperkt of verboden.
3. Het passend karakter van het beschermingsniveau wordt beoordeeld gelet op de
omstandigheden die op de doorgifte van gegevens of op een categorie gegevensdoorgiften
van invloed zijn. In het bijzonder wordt rekening gehouden met de aard van de gegevens,
met het doeleinde of de doeleinden en met de duur van de voorgenomen verwerking of
verwerkingen, het land van herkomst en het land van eindbestemming, de algemene en
sectoriële rechtsregels die in het betrokken derde land gelden, alsmede de regels van het

beroepsleven en de veiligheidsmaatregelen die in die landen worden nageleefd.
Artikel 77
1. In afwijking van artikel 76 kan een doorgifte of een categorie van doorgiften van
persoonsgegevens naar een derde land dat geen waarborgen biedt voor een passend
beschermingsniveau, plaatsvinden indien:
a. de betrokkene daarvoor zijn ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven;
b. de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen de
betrokkene en de verantwoordelijke, of voor het nemen van precontractuele maatregelen
naar aanleiding van een verzoek van de betrokkene en die noodzakelijk zijn voor het
sluiten van een overeenkomst;
c. de doorgifte noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een in het belang van de
betrokkene tussen de verantwoordelijke en een derde gesloten of te sluiten
overeenkomst;
d. de doorgifte noodzakelijk is vanwege een zwaarwegend algemeen belang, of voor de
vaststelling, de uitvoering of de verdediging in rechte van enig recht;
e. de doorgifte noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de betrokkene, of
f. de doorgifte geschiedt vanuit een register dat bij wettelijk voorschrift is ingesteld en dat
door een ieder dan wel door iedere persoon die zich op een gerechtvaardigd belang kan
beroepen, kan worden geraadpleegd, voor zover in het betrokken geval is voldaan aan
de wettelijke voorwaarden voor raadpleging;
g. gebruik wordt gemaakt van een modelcontract als bedoeld in artikel 26, vierde lid, van
richtlijn nr. 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie
van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband
met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die
gegevens (PbEG L 281).
2. In afwijking van het eerste lid, kan Onze Minister, gehoord het College, een vergunning
geven voor een doorgifte of een categorie doorgiften van persoonsgegevens naar een derde
land dat geen waarborgen voor een passend beschermingsniveau biedt. Aan de vergunning
worden de nadere voorschriften verbonden die nodig zijn om de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer en de fundamentele rechten en vrijheden van personen, alsmede
de uitoefening van de daarmee verband houdende rechten te waarborgen.
Artikel 78
1. Onze Minister stelt de Commissie van de Europese Gemeenschappen in kennis van:
a. de gevallen waarin, naar zijn oordeel, een derde land geen waarborgen voor een
passend beschermingsniveau biedt in de zin van artikel 76, eerste lid, en
b. van een vergunning als bedoeld in artikel 77, tweede lid.
2. Indien zulks voortvloeit uit een besluit van de Commissie van de Europese
Gemeenschappen of de Raad van de Europese Unie, bepaalt Onze Minister van Justitie bij
ministeriële regeling of bij besluit dat:
a. de doorgifte naar een land buiten de Europese Unie is verboden, of,
b. een op grond van artikel 77, tweede lid, verleende vergunning wordt ingetrokken of
gewijzigd.
3. Aan een derde land, waarvan de Commissie van de Europese Gemeenschappen of de
Raad van de Europese Unie heeft vastgesteld dat het waarborgen voor een passend
beschermingsniveau biedt kunnen, onverminderd het overigens bij of krachtens deze wet
bepaalde, persoonsgegevens worden doorgegeven.
4. In afwijking van het derde lid kan de doorgifte van persoonsgegevens naar een derde land
waarvan de Commissie van de Europese Gemeenschappen of de Raad van de Europese
Unie heeft vastgesteld dat het waarborgen voor een passend beschermingsniveau biedt,

door Onze Minister van Justitie bij ministeriële regeling of bij besluit, gehoord het College,
worden opgeschort, teneinde personen bij de verwerking van persoonsgegevens te
beschermen in de gevallen waarin:
a. een bevoegde autoriteit in het derde land tot de conclusie is gekomen dat de
desbetreffende ontvanger in strijd met de toepasselijke normen voor
gegevensbescherming handelt;
b. het zeer waarschijnlijk is dat niet aan de normen voor gegevensbescherming wordt
voldaan, er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat de bevoegde autoriteit in het
derde land niet tijdig passende maatregelen neemt of zal nemen om het desbetreffende
probleem op te lossen, de voortzetting van de doorgifte een dreigend gevaar voor
ernstige schade aan de betrokkene inhoudt en het College voldoende inspanningen
heeft geleverd om de in het derde land gevestigde verantwoordelijke in kennis te stellen
van zijn bevindingen en hem gelegenheid heeft geboden op die bevindingen te
reageren.
5. De ministeriële regeling, onderscheidenlijk het besluit, bedoeld in het vierde lid, blijft van
kracht tot vaststaat dat de normen voor gegevensverwerking worden nageleefd en het
College daarvan in kennis is gesteld door de desbetreffende bevoegde autoriteit, in een
geval als bedoeld in het vierde lid, onder a, dan wel het College dit heeft vastgesteld in een
geval als bedoeld in het vierde lid, onder b. Het College brengt zijn bevindingen ter kennis
van Onze Minister van Justitie.
6. De in het eerste lid, onder a en b, bedoelde kennisgevingen worden gepubliceerd in de
Staatscourant.
Hoofdstuk 12. Overgangs- en slotbepalingen
Artikel 79
1. Binnen een jaar na inwerkingtreding van deze wet worden de gegevensverwerkingen die op
dat tijdstip reeds plaatsvonden, in overeenstemming gebracht met deze wet en worden deze
gemeld als bedoeld in artikel 27 bij het College of de functionaris. Bij algemene maatregel
van bestuur kan de termijn, bedoeld in de eerste volzin, worden verlengd tot ten hoogste
drie jaren voor wat betreft de verplichting tot melding.
2. Voor de aanpassing van de verwerking van bijzondere gegevens aan paragraaf 2 van
hoofdstuk 2 geldt een termijn van drie jaren met dien verstande dat voor verwerkingen die al
plaatsvonden en noodzakelijk zijn voor de uitvoering van overeenkomsten tot stand
gekomen voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, niet opnieuw toestemming
behoeft te worden gevraagd als bedoeld in artikel 23, eerste lid, onder a.
3. Artikel 32, tweede lid, is niet van toepassing op de verwerkingen als bedoeld in artikel 31,
eerste en derde lid, die reeds plaatsvonden op het tijdstip van inwerkingtreding van de wet,
onderscheidenlijk van de wet of de algemene maatregel van bestuur waarbij zij zijn
aangewezen.
Artikel 80
Onze Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zenden binnen
vijf jaren na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de
doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.
Artikel 81
De Wet persoonsregistraties wordt ingetrokken.
Artikel 82
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel 83
Deze wet wordt aangehaald als: Wet bescherming persoonsgegevens.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries,
autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand
zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 6 juli 2000
Beatrix
De Minister van Justitie,
A. H. Korthals
De Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid,
R. H. L. M. van Boxtel
Uitgegeven de twintigste juli 2000
De Minister van Justitie,
A. H. Korthals

Elektronische informatie
en
communicatiemiddelen regeling
Af te korten tot EIC regeling

Elektronische informatie en communicatiemiddelen regeling
Artikel 1 Doel en werkingssfeer van deze regeling

Artikel 2 Algemene uitgangspunten

Artikel 3 Gebruik van elektronische informatie- en communicatiemiddelen

Artikel 4 Meldingsplicht

Artikel 5 Controle

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

Artikel 1 Doel en werkingssfeer van deze regeling
1.1 Deze regeling geeft de wijze aan waarop binnen de Stichting Opmaat wordt omgegaan met elektronische
informatie- en communicatiemiddelen (EIC). Deze regeling omvat gedragsregels ten aanzien van verantwoord
gebruik en geeft regels over de wijze waarop controle plaats vindt.
1.2 Deze regeling geldt voor een ieder die ten behoeve van de school werkzaamheden verricht.
1.3 Bij het gebruikmaken van elektronische informatie- en communicatiemiddelen gelden voor zowel de
organisatie als de medewerkers de principes van redelijkheid. Deze regeling is vooral bedoeld om enerzijds
duidelijkheid te verstrekken en anderzijds de enkele keer dat een medewerker afwijkt van normaal gebruikelijke
principes een kader te bezitten op welke wijze hiermee omgegaan wordt. Bij het lezen van deze regeling wordt u
nadrukkelijk geadviseerd de inhoud in dit kader te plaatsen.
1.4 Onverantwoord gebruik is gebruik tegenstrijdig aan de doelstelling en identiteit van de school, zowel in
persoonlijk gebruik als in relatie tot anderen binnen of buiten de school. Hierbij wordt in het bijzonder gedacht
aan illegale toepassingen van bestanden, godslasterlijke, beledigende, aanstootgevende, gewelddadige,
racistische, discriminerende, intimiderende, pornografische toepassingen, zinloos tijdverdrijf en /of toepassingen
die strijdig zijn met de wet of als onethisch te karakteriseren zijn.
1.5 De controle op persoonsgegevens bij gebruik van elektronische informatie- en communicatiemiddelen vindt
plaats met als doel: a. systeem- en netwerkbeveiliging b. tegengaan onverantwoord gebruik.

Artikel 2 Algemene uitgangspunten
2.1 De controle op gebruik van elektronische informatie- en communicatiemiddelen zal in overeenstemming met
deze regeling uitgevoerd worden.
2.2 Gestreefd wordt naar een goede balans tussen controle op verantwoord gebruik en bescherming van de
privacy van personeelsleden op de werkplek.
2.3 Persoonsgegevens over gebruik van elektronische informatie- en communicatiemiddelen worden niet langer
bewaard dan noodzakelijk, met een maximum bewaartermijn van 6 maanden.
2.4 De schoolleiding treft voorzieningen over de positie en integriteit van de netwerkbeheerders (of in
voorkomende gevallen systeembeheerders). Dit wordt geconcretiseerd door de netwerkbeheerders alleen
technisch verantwoordelijk te laten zijn en dit laat onverlet het bepaalde in artikel 5.5.

Artikel 3 Gebruik van elektronische informatie- en communicatiemiddelen
3.1 Het gebruik van elektronische informatie- en communicatiemiddelen is primair verbonden met
taken/bezigheden die voortvloeien uit de functie van het personeelslid. Gedragsregels die gelden voor het
ondertekenen van schriftelijke correspondentie, het vertegenwoordigen van de school, het verzenden van post,
zijn ook van toepassing op gebruik van elektronische informatie- en communicatiemiddelen.
3.2 Personeelsleden mogen elektronische informatie- en communicatiemiddelen binnen de kaders van
redelijkheid gebruiken voor persoonlijke doeleinden mits hierbij wordt voldaan aan de verdere regels van deze
regeling.
3.3 Het is niet toegestaan om elektronische informatie- en communicatiemiddelen zodanig te gebruiken dat het
systeem- en/of de beveiliging opzettelijk worden aangetast, of de inhoudelijke communicatie tegenstrijdig is aan
de doelstelling en identiteit zoals omschreven in artikel 1.2.
3.4 Het is niet toegestaan om elektronische informatie- en communicatiemiddelen voor onacceptabele
doeleinden te gebruiken. Hierbij moet onder andere worden gedacht aan het spelen of downloaden van
spelletjes, winkelen, gokken of deelnemen aan kansspelen, het voeren van een werk gerelateerd dagboek (dit
kan de privacy van andere betrokkenen aantasten) en het bezoeken van chatboxen. Ook het online luisteren
naar radio en het bekijken van televisie en andere online video toepassingen, voor zover deze niet werk of
studiegericht zijn of een ander educatief doel vervullen, vallen onder deze noemer.
3.5 Het is in het bijzonder niet toegestaan om:

• bewust sites te bezoeken die pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend of aanstootgevend materiaal
bevatten;
• bewust pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend of aanstootgevend materiaal te bekijken of te
downloaden of te verspreiden;
• zich tot niet openbare bronnen op het internet toegang te verschaffen;
• bewust informatie waartoe men via elektronische informatie- en communicatiemiddelen toegang heeft
verkregen zonder toestemming te veranderen of te vernietigen;
• actief aan te geven aan webwinkels dat belangstelling bestaat voor het ontvangen van productinformatie voor
eventuele latere bestellingen in de privé-sfeer;
• bestanden te downloaden die geen verband houden met het opstellen en verwerken van lesstof of het
aanbieden van lesmateriaal, studie en/of werk;
• software en applicaties te downloaden zonder voorafgaand overleg met de beheerder en een beoordeling door
deze of dit past binnen de kaders van het ICT beleid. Hierbij geldt de richtlijn dat als apparatuur (veelal laptops),
waarmee een verbinding met een schoolnetwerk tot stand kan worden gebracht, de gebruiker zorg besteedt aan
het beveiligingsbeleid van de apparatuur. Daaronder moet onder andere worden verstaan: regelmatig updates
verzorgen van het besturingssysteem en beschermende software (virusscanner en anti spyware); spaarzaam
omgaan met installatie van programma’s. Bij twijfel over de veiligheid van een te installeren applicatie dient
contact te worden opgenomen met de ICT-afdeling;
• niet-educatieve spelletjes te spelen;
• anoniem of onder een fictieve naam via elektronische informatie- en communicatiemiddelen te communiceren;
• op dreigende, beledigende, seksueel getinte, racistische dan wel discriminerende manier via elektronische
informatie- en communicatiemiddelen te communiceren;
• inkomende privé-berichten te genereren door het deelnemen aan niet-zakelijke nieuwsgroepen, abonnementen
op e-zines, elektronisch winkelen, down- en uploaden van bestanden, nieuwsbrieven en dergelijke;
• kettingmailberichten te verzenden of door te sturen;
• een mobiele telefoon van de school te gebruiken in het buitenland anders dan beperkt en binnen de kaders van
de redelijkheid gebruikelijk kan worden geacht;
• mensen te bejegenen op een wijze welke niet overeenkomen met gebruikelijke normen en waarden.
3.6 Het is niet toegestaan om foto’s, video’s of ander materiaal van op school werkzame personen of leerlingen
of andere bij de school betrokkenen via elektronische informatie- en communicatiemiddelen bekend te maken.
Voor het bekend maken van foto’s waarop personen zijn afgebeeld is voorafgaande toestemming van
betrokkene of diens wettelijke vertegenwoordiger vereist.
3.7 Het is ook anderszins niet toegestaan om door middel van elektronische informatie- en
communicatiemiddelen in strijd met de wet of onethisch te handelen.
3.8 User-identifcatie (gebruikersnaam) en authenticatie (bijvoorbeeld wachtwoord) zijn persoonsgebonden en
mogen niet aan anderen worden doorgegeven.
3.9 Onbedoelde inbreuken op beveiliging, van binnenuit of van buiten de school dienen onmiddellijk aan de
netwerkbeheerder gemeld te worden.

Artikel 4 Meldingsplicht
Een vermoeden van misbruik van elektronische informatie- en communicatiemiddelen moet direct worden
gemeld bij schoolleiding of voorzitter van het college van Bestuur.

Artikel 5 Controle
5.1 Controle op gebruik van elektronische informatie- en communicatiemiddelen vindt slechts plaats in het kader
van in artikel 1.4 en 1.5 genoemde doelen.

5.2 Het bevoegde gezag en de schoolleiding informeren de personeelsleden voorafgaand aan de invoering van
de regeling over controle op elektronische informatie- en communicatiemiddelen, over de doeleinden, de aard
van de gegevens, de omstandigheden waaronder zij verkregen zijn en de inhoud van deze regeling.
5.3 Niet toegestaan gebruik van elektronische informatie- en communicatiemiddelen wordt zo veel mogelijk
technisch onmogelijk gemaakt.
5.4 Controle vindt in beginsel steekproefsgewijs plaats.
5.5 Als een lid van de schoolleiding of de netwerkbeheerder merkt of er op geattendeerd wordt dat het EICgedrag van een personeelslid niet binnen deze kaders verloopt, wordt de collega hier op gewezen en behoort
een controle van zijn EIC-acties door bevoegde personen tot de mogelijkheden.
5.6 Elektronische informatie- en communicatieberichten van de schoolleiding, Bestuursleden,
vertrouwenspersonen en andere personeelsleden met een vertrouwensfunctie, gecommuniceerd in het kader
van hun functie, zijn in beginsel uitgesloten van controle. Dit geldt niet voor de controle bij een ernstig
vermoeden van misbruik.
5.7 Indien een personeelslid of een groep personeelsleden ervan wordt verdacht de regels te overtreden, kan
gedurende een vastgestelde (korte) periode gerichte controle plaatsvinden. De schoolleiding meldt dit aan het
bevoegde gezag.
5.8 Het bevoegde gezag geeft indien nodig aan de netwerkbeheerder de opdracht om de elektronische
informatie- en communicatiemiddelenacties van de betrokkene na te gaan.
5.9 De netwerkbeheerder brengt hiervan schriftelijk verslag uit aan het bevoegde gezag.
5.10 Het is mogelijk dat ten behoeve van de steekproefsgewijze controle per locatie gedurende één maand een
logfile bijgehouden wordt van het elektronische informatie- en communicatiemiddelenverkeer.
5.11 De geanonimiseerde rapportage wordt verstrekt aan de schoolleiding en aan de netwerkbeheerder. De
schoolleiding kan naar aanleiding van deze rapportage vragen om een gepersonaliseerde rapportage.
5.11 Personeelsleden, bij wie men geconstateerd heeft dat zij zich niet aan deze regeling houden, worden zo
spoedig mogelijk door de leidinggevende op hun gedrag aangesproken.
5.13 Bij handelen in strijd met deze regeling beslist het bevoegde gezag over de al dan niet te nemen
(disciplinaire) maatregelen. Tot deze maatregelen kan ontslag uit het dienstverband behoren.

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel
De EIC-regeling is opnieuw vastgesteld door de voorzitter college van Bestuur van Stichting Opmaat. Deze
regeling kan aangehaald worden als EIC-regeling voor personeel en treedt formeel in werking op 1 januari
2016.

