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1. Inleiding 

Het Ministerie van SZW heeft er in overleg met de Autoriteit Persoonsgegevens en met Stichting Inlichtingenbureau voor gekozen om de AVG-positionering van 

het Inlichtingenbureau (hierna ‘het IB’) aan te passen voor wat betreft de verwerkingen van persoonsgegevens die door het IB plaatsvinden in het kader van de 

Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (hierna ‘Wet SUWI’). De voormalige positie van het IB van verwerker is met de aanpassing van artikel 

5.24 van het Besluit SUWI vanaf 1 juni 2021 gewijzigd in die van gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke, zoals bedoeld in artikel 26 van de AVG, samen met 

de betrokken colleges van burgemeester en wethouders. 

(Zie Besluit van 19 november 2020 tot wijziging van het Besluit SUWI in verband met de taken en verantwoordelijkheden van het Inlichtingenbureau (Stb. 2021, 145))  

2. Verwerkingsverantwoordelijkheid IB en gemeenten 

Artikel 26 AVG schrijft voor dat gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijken hun respectieve verantwoordelijkheden op transparante wijze vastleggen in een 

onderlinge regeling, tenzij de respectieve verantwoordelijkheden van de verwerkingsverantwoordelijken zijn vastgesteld bij een Unierechtelijke of 

lidstaatrechtelijke bepaling die op de verwerkingsverantwoordelijken van toepassing is.  

Artikel 5.24 van het Besluit SUWI, in combinatie met deze Vaststelling respectieve AVG-verantwoordelijkheden Inlichtingenbureau – Gemeenten 2021 – dat als 

bijlage XXIV bij de Regeling SUWI is opgenomen - geldt als een dergelijke lidstaatrechtelijke bepaling en geeft een beschrijving van:  

i. de respectieve verantwoordelijkheden van IB en gemeente(n); en 

ii. de onderlinge regeling van de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid ten aanzien van de rechten van betrokkenen. 

 

Het IB treedt met ingang van 1 juni 2021 op als verantwoordelijke voor wat betreft de feitelijke verwerkingen die bij of krachtens de Wet SUWI aan het IB zijn 

opgedragen ter ondersteuning van de gemeenten bij de uitvoering van hun taken in het kader van de Participatiewet, de IOAW en de IOAZ. De verwerkingen in 

het kader van de informatiediensten in het kader van deze wetten zijn nader gespecifieerd in het ‘Gegevensregister Stichting Inlichtingenbureau 

(Verwerkingsactiviteiten Wet SUWI / Participatiewet)’ (bijlage XVIII Gegevensregister IB van de Regeling SUWI), hierna ‘Gegevensregister IB’).  

Het IB draagt ook de verantwoordelijkheid voor de informatiebeveiliging van de in het Gegevensregister IB gespecificeerde verwerkingen.  
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De colleges van burgemeester en wethouders van gemeenten treden, ieder voor hun eigen inwoners, met ingang van 1 juni 2021 op als contactpunt voor wat 

betreft de AVG-rechten van betrokkenen voor de in het Gegevensregister IB gespecificeerde verwerkingen. Dit in aanvulling op de reeds bestaande 

verplichtingen met betrekking tot de eigen verwerkingen naast en in aanvulling op de verwerkingen uit het Gegevensregister IB.  

 

Het IB en de gemeenten werken nauw samen, ieder op basis van de eigen taken en verantwoordelijkheden zoals benoemd in dit document.  

3. Gegevensverwerking  

Gemeenten en andere bronnen leveren gegevens aan bij het IB, waarna het IB verwerkingen uitvoert zoals beschreven in het Gegevensregister IB (bijlage XVIII 

bij de Regeling SUWI). De feitelijke verwerkingen voert het IB zoals gezegd als stelselvoorziening ('Informatieknooppunt Gemeenten') uit op basis van een 

wettelijke taak. Het Gegevensregister IB wordt aangemerkt als register van de verwerkingsactiviteiten als bedoeld in artikel 30, eerste lid, van de AVG, voor wat 

betreft de verwerkingen in het kader van die taak als stelselvoorziening. Het geeft per informatiedienst - waar toepasselijk nader onderverdeeld in modules 

en/of informatieproducten - gedetailleerde informatie over: 

 Verwerkingsdoeleinde(n); 

 Bronnen en categorieën van persoonsgegevens; 

 Categorieën van betrokkenen; 

 Categorieën van ontvangers; 

 De maximale termijnen gedurende welke de verschillende categorieën van gegevens worden bewaard (‘bewaartermijn’). 

Het IB draagt verder per gemeente zorg voor de registratie van de informatiediensten die worden afgenomen, daaronder begrepen de wijze van afnemen 

alsmede overige administratieve zaken. 

NB: De colleges van burgemeester en wethouders van gemeenten dragen ieder zelf zorg voor de aanwezigheid van een register van de verwerkingsactiviteiten 

zoals bedoeld in artikel 30, eerste lid, van de AVG. Dit gericht op de (verdere) gegevensverwerkingen in het kader van de eigen wettelijke taken.  
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4. Informatiebeveiliging   

Op grond van de AVG dienen de verwerkingsverantwoordelijken zorg te dragen voor passende technische of organisatorische maatregelen, afgestemd op de 

risico’s, waarmee een op de risico’s afgestemd beveiligingsniveau is gewaarborgd. De persoonsgegevens dienen onder meer beschermd te zijn tegen 

ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging en beschadiging.  

Gezien de aan IB toegekende feitelijke verantwoordelijkheid voor de (uitvoering van de) verwerkingen zoals beschreven in het Gegevensregister IB draagt het IB 

ter zake zorg voor informatiebeveiliging conform de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). De meest recente versie van het 

‘Informatiebeveiligingsbeleid Stichting Inlichtingenbureau’ is gepubliceerd op de website van het Inlichtingenbureau (www.inlichtingenbureau.nl). 

Overeenkomstig artikel 5.22 van de Regeling SUWI rapporteert het IB vóór 15 maart van elk jaar aan de Minister van SZW over de opzet en werking van het 

stelsel van maatregelen en procedures, gericht op het waarborgen van een exclusieve, integere, beschikbare en controleerbare gegevensverwerking door het 

IB. De rapportage gaat vergezeld van een EDP-auditverklaring.  

De gemeenten dragen ieder zelf – conform de daartoe op hen rustende verplichtingen - zorg voor verantwoording ter zake van de opzet en werking van het 

stelsel van maatregelen en procedures met betrekking tot (verdere) gegevensverwerkingen in het kader van de eigen wettelijke taken.  

5. Melden van datalekken   

Een datalek, formeel een „inbreuk in verband met persoonsgegevens” (art. 4, twaalfde lid, AVG) - in verband met de feitelijke verwerkingen die door het IB 

conform het Gegevensregister IB worden uitgevoerd - wordt door het IB vanuit haar positie in de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid gemeld bij de 

Autoriteit Persoonsgegevens. Dit conform de wettelijke termijnen en het in de AVG ter zake bepaalde en met inachtneming van de daarvoor door de Autoriteit 

Persoonsgegevens gepubliceerde beleidsregels. Het IB zal de betrokken colleges van burgemeester en wethouders van gemeenten in verband met de 

gezamenlijke verantwoordelijkheid over elke melding aan de AP informeren, al dan niet in samenwerking met de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten 

(de IBD is onderdeel van de VNG).  
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Indien mededeling van de inbreuk aan de betrokkenen op grond van artikel 34, eerste lid, AVG dient plaats te vinden, dan zal met de betreffende gemeente(n) 

worden overlegd over de wijze waarop deze betrokkenen geïnformeerd dienen te worden en welk communicatiemiddel gezien de betreffende inbreuk daartoe 

geëigend is. Uitgangspunt hierbij is dat de mededeling door de betreffende gemeente(n) aan de betrokkenen wordt gecommuniceerd en dat hierin in ieder 

geval wordt ingegaan op 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.  

6. Rechten van betrokkenen onder de AVG: taakverdeling Stichting Inlichtingenbureau en gemeenten 

Een betrokken burger kan zich jegens elk van de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken beroepen op zijn rechten zoals geregeld in artikel 12 tot en met 

22 en 34 AVG.  

Gemeente primair contact- en communicatiepunt 

Voor wat betreft zowel de eigen verwerkingen door gemeenten in het kader van de Wet SUWI en de Participatiewet, als de in het Gegevensregister IB 

genoemde verwerkingen in het kader van de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid, geldt dat de gemeente waarvan de betrokkene inwoner is, als 

primair contact- en communicatiepunt optreedt. 

Indien een betrokkene zich tot de gemeente wendt met een verzoek dat (mede) betrekking heeft op de verwerkingen die onder de gezamenlijke 

verantwoordelijkheid vallen, dan zal de betrokken gemeente zo nodig eerst per e-mail contact opnemen met het IB (privacy@inlichtingenbureau.nl). Het IB zal 

het college van burgemeester en wethouders waar nodig - tijdig in verband met de wettelijke termijnen en het in de AVG ter zake bepaalde - van nadere 

informatie voorzien en in samenwerking de verder benodigde ondersteuning en medewerking aan de afhandeling van het verzoek geven. 

Indien een betrokkene zich direct tot het IB wendt dan zal deze door het IB worden doorverwezen naar de betrokken gemeente als primair contact- en 

communicatiepunt voor verdere afhandeling van het verzoek.  

Het IB en betrokken colleges van burgemeester en wethouders van gemeenten zullen de opvolging van door betrokkenen gedane verzoeken met elkaar 

afstemmen. 
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Het IB en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten dragen er zorg voor dat betrokkenen op hun rechten - zoals geregeld in artikel 12 tot 

en met 22 en 34 AVG - worden gewezen via een daartoe geëigend communicatie middel (zoals via hun websites).  

7. Functionaris Gegevensbescherming  

Het IB heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (‘FG’) aangewezen. De FG is direct bereikbaar per email (privacy@inlichtingenbureau.nl) en 

telefonisch via het centrale telefoonnummer van Stichting Inlichtingenbureau (T: 088 514 16 00).  

De contactgegevens van de FG van een gemeente zijn op de website van de betrokken gemeente gepubliceerd. 

*** 
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