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Ten geleide 
 
Deze rapportage bevat een inschatting van de impact die de inwerkingtreding, medio 2018, van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming op het geo-werkveld zal hebben. Deze is opgesteld in opdracht van het GI-
Beraad door de ‘Werkgroep Impact Assessment van de Algemene Verordening Gegevensbescherming op het 
geo-werkveld’, bestaande uit diverse leden van het GI-Beraad (het Kadaster, Dataland, het ministerie van BZK, 
het CBS, het ministerie van IenM, het ministerie van EZ, de VNG, Rijkswaterstaat, en Geonovum (secretariaat). 
 
Hoofdstuk 1 schetst de achtergrond en context van de vraagstelling, hoofdstuk 2 bevat de inschatting van de 
impact die de AVG op het geo-werkveld terwijl hoofdstuk 3 de aanbevelingen beschrijft vanuit het perspectief 
van het geo-werkveld en haar stakeholders.  
 
De tekst van de rapportage is afgerond op 9 november 2016. 
 
Marc de Vries 
 
Adviseur Geonovum  
en secretaris van de Werkgroep 
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Samenvatting 
 
Context van deze rapportage 
Bewust van de mogelijke impact van de (op dat moment) op komst zijnde Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) op het geo-werkveld, heeft het GI-Beraad in de Geo-Agenda 2016 de volgende 
ambitie geformuleerd: “Zodra duidelijk wordt wat de eindtekst is van de Verordening, zal een inschatting van 
de impact opgesteld worden. In de kern gaat het daarbij om 2 vragen: wat zijn de nieuwe regels? Wat betekent 
dit voor de uitvoering van de publieke taken van de leden van het GI-Beraad zowel in de beleidsvorming als de 
uitvoering?” Met het oog daarop heeft het GI-Beraad de Werkgroep Impact Assessment van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming op het geo-werkveld’ (“de Werkgroep”) in het leven geroepen en haar 
verzocht deze impact assessment te maken en deze in de vorm van een rapportage op te leveren.  
 
Taakopvatting en uitgangspunten van de Werkgroep 
Startend vanuit haar opdracht heeft de Werkgroep gefocust op die uitvoering in het geo-werkveld en de daarbij 
horende geo-informatie die cruciaal is voor het goed functioneren van de overheid - of liever nog het sociaal-
maatschappelijk-economisch leven in den brede in Nederland. Daarbij heeft het dus steeds in het achterhoofd 
gehad de beleidsstrevingen en uitvoeringspraktijken van de leden van de Werkgroep op basis van grote 
gegevensverzamelingen als de Basisregistratie Topografie, de Basisregistratie Adressen en Gebouwen, de 
Basisregistratie Grootschalige Topografie, de Basisregistratie Ondergrond, de landelijke verzameling WOZ-
gegevens en dergelijke. En dat steeds met als uitgangspunt de rechtmatige uitvoering van overheidstaken. Niet 
het mogelijk denkbare worst case scenario is leidend geweest maar het voorspelbare en beheersbare op basis 
van redelijke risico-inschatting. Dat gezegd zijnde heeft de Werkgroep uiteraard ook oog gehad voor het 
beheersbaar maken van risico’s die samenhangen met het breed beschikbaar stellen van deze data en met 
tevredenheid geconstateerd dat de AVG niet alleen een aantal nieuwe voorzieningen biedt die hiervoor de 
ruimte laten, maar ook uitgangspunten hanteert die hierbij aansluiten, zoals de verplichting van iedere 
verantwoordelijke om een eigen risico-inschatting te maken bij het verwerken van persoonsgegevens en, waar 
nodig, het treffen van gepaste beheersmaatregelen.  
 

Bevindingen 
In de kern is de analyse van de Werkgroep van de mogelijke impact van de AVG als volgt samen te vatten. 
1. Het merendeel van de wijzigingen als gevolg van het toepasselijk worden van de AVG zal geen specifieke 

impact hebben op de uitvoering in het geo-werkveld. 
2. De bepaling of er sprake is van een persoonsgegeven – en daarmee de toepasselijkheid van de AVG – blijft 

contextueel bepaald en de opname van de term ‘locatiegegeven’ brengt hierin geen verandering in 
vergelijking tot de situatie onder de Wbp. 

3. Aldus biedt de AVG bronhouders en opvolgende gebruikers van geo-informatie geen eenduidig 
handelingskader: het laat hen een deel van de te maken afwegingen. Daarmee behouden zij een mate van 
onzekerheid over de vraag wie wanneer waarvoor verantwoordelijk is. 

4. Dit impliceert dat een bronhouder en opvolgend gebruiker erop bedacht moet zijn dat de AVG van toepassing 
kan zijn op de verwerkingen die zij doen en aanvullend mogelijk zouden kunnen maken, onder meer door 
data vrij te geven voor hergebruik.  

5. Mede tegen de achtergrond van het vooruitstrevende opendatabeleid van de leden van het GI-beraad en 
gezien de mogelijk zeer serieuze gevolgen (en exposure) van het niet voldoen aan de AVG wordt dit door 
de Werkgroep gezien als een nieuw element dat potentieel veel impact kan hebben.  

6. Immers, dit kan – en zal – leiden tot een onderbenutting van het potentieel dat geo-informatie biedt: 
- hetzij worden de gegevens minder uitgenut dan dat had gekund,  
- hetzij worden onnodig voorzieningen getroffen en transactiekosten gemaakt,  
- hetzij worden verwerkingen (bedekt) gedaan waarmee, al dan niet bewust, privacybelangen worden 

geschonden 
7. De Werkgroep komt aldus tot de slotsom dat het voor het goed en rechtmatig gebruiken van geo-informatie 

goed zou zijn: 
- zo veel mogelijk helderheid te scheppen over de al dan niet toepasselijkheid van de AVG; 
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- voor zover deze dan van toepassing is, op basis van de risk based approach, een inschatting te maken 
welke belangen afgewogen moeten worden en dit dan ook daadwerkelijk te doen; 

- en, nu het gebruik en hergebruik van de geo-informatie, dat goed beschouwd voortkomt uit de naleving 
van wettelijke verplichtingen en in ieder geval van geaccepteerde beleidsambities, algemene belangen 
dienen, de ruimtes te benutten die de AVG ter zake laat.  

 

Implicaties van de bevindingen 
Kijkend naar de wetgevingsoperatie, komt de Werkgroep op basis van deze impactanalyse tot de volgende 
aanbevelingen: 
1. Kort samengevat meent de Werkgroep dat de wetgevingsoperatie in het kader van de AVG een uitgelezen 

mogelijkheid biedt een onderwerp van wezenlijke waarde – het goed (her)gebruik van geo-informatie - in de 
geest en in de letter van de AVG te interpreteren. De Werkgroep meent dat de AVG hiervoor niet slechts de 
ruimte schept, maar zelfs hiertoe oproept. 

2. De Werkgroep meent, gegeven het karakter van de AVG, dat er, strikt genomen, geen acute noodzaak is de 
lijn die de Werkgroep heeft gekozen in wetgeving te vertalen. Te zijner tijd, bij evaluatie en aanpassing van 
regelingen, zoals de wetten die het (her)gebruik van de geo-basisregistraties regelen zou de lijn omgezet 
kunnen worden in aanpassingen in de relevante regelgeving. 

3. Dat neemt niet weg dat de wetgever nu al zou kunnen besluiten, gegeven het momentum dat de AVG schept, 
deze wijzigingen nu reeds door te voeren. Aldus wordt van de kant van het Kadaster aanbevolen in relevante 
regelingen (zoals de Wet BAG of Kadasterwet) explicieter op te nemen dat de daarin genoemde gegevens 
met gebruiksdoel ‘open data’ kunnen worden verstrekt. 

4. Dit zou niet alleen rechtszekerheid scheppen over een kwestie die op dit moment tot sociaal-
maatschappelijke onderbenutting van het geo-informatiepotentieel leidt, maar in feite ook een beleids-
neutrale implementatie inhouden, nu er op dit punt een hoge mate van consensus bestaat die breed 
interdepartementaal ondersteund wordt. 

5. Kijkend buiten het specifieke geo-domein zijn er uiteraard (ook) regelingen die aanpassingen behoeven. Zo 
dringt CBS aan op wettelijke uitzonderingen voor een aantal rechten zoals dat van inzage en correctie omdat 
het voldoen daaraan in de praktijk van statistiek en onderzoek vrijwel onmogelijk zal zijn of op zijn minst 
uiterst belastend.  

 
Naast deze mogelijke wettelijke aanpassingen is de Werkgroep ook nog tot een aantal aanbevelingen gekomen 
die niet wetgevings-gerelateerd van aard zijn: 
6. In het besef dat de wereld van de privacybescherming zich steeds meer ook zal uitstrekken over die van het 

geo-werkveld, zou het voor de hand liggen deze meer met elkaar te laten verbinden. Zo zou het denkbaar 
zijn dat leden van het GI-Beraad zich periodiek zouden verstaan met de FG’s en een afvaardiging daarvan 
met de AP. 

7. Ook op departementaal niveau zou beter afstemming kunnen plaatsvinden tussen de houder van het privacy-
dossier – V&J – en I&M als coördinerend ministerie van de geo-informatie (in samenwerking met enkele van 
haar uitvoeringsorganisaties), met een mogelijk hoedende rol voor de Regieraad Gegevens. 

8. Daarnaast heeft de Werkgroep, mede op basis van de input van diverse gemeentes, kunnen constateren dat 
er veel onduidelijkheid en onzekerheid bestaat over de impact van de AVG en de benodigde maatregelen om 
aan de nieuwe regels te voldoen. Het zou goed zijn hierover actief kennis uit te dragen – bijvoorbeeld door 
het scheppen van hulpmiddelen en afvinklijstjes - zodat alle bestuurslagen zich terdege kunnen voorbereiden 
op het toepasselijk worden van de AVG. 

9. Ter afsluiting meent de Werkgroep dat de wettelijke implementatie niet het einde maar het begin is van de 
operatie: in de toepassing in de praktijk en beslechting van mogelijke geschillen (door de rechter of 
bestuurlijk) moet blijken of de regels functioneren. De verplichting tot periodieke evaluatie draagt aldus bij 
aan de dynamiek van dit onderwerp.  
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Hoofdstuk 1 - Inleiding 
 
Context van de Werkgroep 
Geo-informatie vormt een zeer belangrijke basis voor het duiden, vastleggen, regelen, handhaven en 
sanctioneren van gebeurtenissen en gedragingen. Het is goed beschouwd nationale infrastructuur die van groot 
belang is voor het ordenen en het goed functioneren van ons bestuur, onze economie en in feite onze 
samenleving. Het breed kunnen delen en gebruiken daarvan is daarvoor essentieel.  
 
Tegelijkertijd hebben ontwikkelingen in en vooral de enorme verspreiding en onderlinge verbondenheid van 
digitale technologie het karakter van geo-informatie veranderd van een ‘plekje in de Bosatlas’ tot een zeer 
bruikbaar koppelpunt van data, waaronder data die, zeker in onderling verband, in toenemende mate 
herleidbaar zijn tot een persoon. Dat plaatst het geo-werkveld in een nieuw speelveld: dat van de bescherming 
van persoonsgegevens. Daarmee is de adoptie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – 
en vooral de gevolgen daarvan – ook voor het geo-werkveld van groot belang geworden. 
 

De opdracht aan de Werkgroep 
Bovenstaande notie vormde voor het Beraad voor Geo-informatie (GI-Beraad) de aanleiding dit onderwerp als 
een van de speerpunten in de Geo-Agenda 2016 op te nemen (aangehecht als Bijlage 1), met daarin de 
volgende ambitie: “Zodra duidelijk wordt wat de eindtekst is van de Verordening, zal een inschatting van de 
impact opgesteld worden. In de kern gaat het daarbij om 2 vragen: wat zijn de nieuwe regels? Wat betekent dit 
voor de uitvoering van de publieke taken van de leden van het GI-Beraad zowel in de beleidsvorming als de 
uitvoering?”1  
 

Tijdslijn van de werkzaamheden van de Werkgroep 
In aansluiting hierop is het volgende gebeurd: 
1. In januari heeft IenM bij een aantal leden van het GI-Beraad gepeild of er draagvlak voor een dergelijke 

exercitie zou zijn. 
2. Omdat dit zeker het geval was, is vervolgens op initiatief van IenM en in samenwerking met Geonovum op 

23 februari 2016 een eerste informele bijeenkomst gehouden met een aantal van de beoogde leden van de 
Werkgroep. Bij die gelegenheid hebben de aanwezige aspirant leden aangegeven het initiatief van I&M van 
harte te ondersteunen en verzocht dit ter goedkeuring voor te leggen aan het GI-Beraad.  

3. Op 31 maart 2016 heeft dit GI-Beraad (1) het initiatief en het op hoofdlijnen geschetste plan van aanpak 
vol enthousiasme omarmd en (2) geadviseerd de kring van deelnemers nog iets uit te breiden. 

4. Vervolgens is de Werkgroep, met een aantal drietal nieuwe leden (vanuit EZ, VNG en later ook RWS) op 18 
april 2016 bijeengekomen en heeft het op basis van een invulschema een eerste impact assessment 
gemaakt (aangehecht als Bijlage 2). De uitkomsten van deze bijeenkomst vormden de basis voor de 
rapportage die tijdens de laatste bijeenkomst van de Werkgroep op 7 juni 2016 is vastgesteld.2 

5. Vervolgens is op 7 juli de rapportage gepresenteerd aan het GI-Beraad en heeft deze de inhoud van harte 
ondersteund. 

6. In de zomermaanden heeft aansluitend overleg plaatsgevonden met een (indirect) lid (van de afdeling 
HBJZ van het ministerie van IenM) van de Interdepartementale Werkgroep ter uitvoering van de AVG 
(IDW), die onder leiding van het ministerie van VenJ de verwerking van de AVG in de Nederlandse 
wetgeving vormgeeft. Zulks met de gedachte dat de in deze rapportage gesuggereerde aanpassingen in 
sectorale wetgeving mogelijk in de werkzaamheden van de IDW meegenomen zouden kunnen worden. 

                                                   
1 Het GI-Beraad is in 2006 bij ministerieel besluit ingesteld en heeft onder meer tot taak aanbevelingen te doen 
aan de minister van Infrastructuur en Milieu, zijnde de coördinerende minister voor geo-informatie, overige 
ministers en overheidsorganen over de strategische onderwerpen op het gebied van de geo-informatie in de 
publieke sector in Nederland. 
2 De leden van de Werkgroep zijn: Barbra Janssen (Kadaster), Roland van de Boel (Dataland), Arie Scheer 
(BZK), Peter Barendswaard (CBS), Eric Schulte Nordholt (CBS), Dirk van Barneveld (IenM), Frans Lips (EZ), 
Henri Rauch (VNG), Rinke Smedinga (RWS), Bastiaan van Loenen (Geonovum) en Marc de Vries (Geonovum, 
secretaris). 
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Evenwel is uit deze gesprekken gebleken dat de IDW zich zal beperken tot een ‘beleidsneutrale 
implementatie’ die geen ruimte laat voor aanpassingen die de rapportage voorstaat. Derhalve is besloten 
deze rapportage niet in de IDW in te brengen.   

 

Taakopvatting, focus en perspectief van de Werkgroep  
Gegeven de beperkte middelen en het ambitieuze tijdspad heeft de Werkgroep de navolgende lijn gehanteerd 
bij de uitvoering van haar opdracht: 
1. Startpunt van de Werkgroep is geweest het perspectief van haar opdrachtgever, het GI-Beraad: het belang 

van geo-informatie voor totstandkoming van een efficiënte en effectieve overheid onder meer door 
gebruikmaking van (het stelsel van) geo-(basis)registraties en de bevordering van de ontsluiting en het 
(her)gebruik van geo-informatie in de publieke sector en daarbuiten. Het primaire perspectief van de 
Werkgroep is daarmee de bronhouder en vervolgens de gebruiker van de geo-informatie ter uitvoering van 
publieke taken en ter realisatie van beleidsambities. 

2. Uiteraard heeft de Werkgroep daarbij wel onderkend dat haar leden een mooie mengelmoes vormen van 
beleidsmakers en uitvoerders uit verschillende departementen en ook nog uit verschillende bestuurslagen. 
De Werkgroep heeft er daarom niet naar gestreefd de impact van de AVG voor al deze organisaties in den 
brede vast te stellen, maar vooral te focussen op hun gemeenschappelijke strevingen, in het bijzonder het 
goed en rechtmatig gebruiken van geo-informatie, waaronder en waar mogelijk het breed delen daarvan 
binnen en buiten de overheid, in het kader van het staand Nederlands opendatabeleid. 

3. Binnen deze context, heeft de Werkgroep zich aldus gefocust op die uitvoering in het geo-werkveld en de 
daarbij horende geo-informatie die cruciaal is voor het goed functioneren van de overheid - of liever nog het 
sociaal-maatschappelijk-economisch leven in den brede in Nederland. Daarbij heeft het dus steeds in het 
achterhoofd gehad de beleidsstrevingen en uitvoeringspraktijken van de leden van de Werkgroep op basis 
van grote gegevensverzamelingen als de Basisregistratie Topografie, de Basisregistratie Adressen en 
Gebouwen, de Basisregistratie Grootschalige Topografie, de Basisregistratie Ondergrond, de landelijke 
verzameling WOZ-gegevens en dergelijke. En dat steeds met als uitgangspunt de rechtmatige uitvoering van 
overheidstaken. Niet het mogelijk denkbare worst case scenario is leidend geweest maar het voorspelbare 
en beheersbare op basis van redelijke risico-inschatting. 

4. Dat gezegd zijnde heeft de Werkgroep uiteraard wel oog gehad voor het beheersbaar maken van risico’s die 
samenhangen met het breed beschikbaar stellen van deze data en met tevredenheid geconstateerd dat de 
AVG niet alleen een aantal nieuwe voorzieningen biedt die hiervoor de ruimte laten, maar ook uitgangspunten 
hanteert die hierbij aansluiten, zoals de verplichting van iedere verantwoordelijke om een eigen risico-
inschatting te maken bij het verwerken van persoonsgegevens en, waar nodig, het treffen van gepaste 
beheersmaatregelen.  

5. De Werkgroep heeft daarbij onderkend dat de geo-component discriminatoir moest zijn bij het uitvoeren van 
de impact assessment. Anders gezegd: bij het vaststellen van de impact die de AVG teweeg zal kunnen 
brengen is steeds als voorwaarde gesteld dat het zou moeten gaan om een voor het geo-werkveld specifieke 
impact.  

6. Daarbij is dan steeds gekeken of deze informatie en daarop gebaseerde uitvoering mogelijk geraakt zou 
kunnen worden door de AVG en wat daarvan de impact zou kunnen zijn. Deze mogelijke impact is vervolgens 
ook het uitgangspunt geweest bij het formuleren van de aanbevelingen. 

7. Tenslotte heeft de Werkgroep geprobeerd, vooral ook ter voorkoming van dubbel werk, weg te blijven van 
de waarlijk juridische techniciteiten, en zich vooral te richten op de grote lijnen en de grote belangen van 
het geo-werkveld. Dat neemt niet weg dat op enige plaatsen toch specifiek ingegaan zal worden op de teksten 
van de AVG, omdat deze nu eenmaal het onderwerp vormt van deze impact assessment.   

 
Opbouw van de rapportage 
Binnen deze kaders is dit dan ook de lijn die in deze notitie zit: hoofdstuk 2 bevat de inschatting van de impact 
die de AVG op het geo-werkveld zou kunnen hebben, terwijl hoofdstuk 3 de aanbevelingen bevat vanuit het 
perspectief van het geo-werkveld. De bijlagen bevatten ondersteunende stukken waarvan de Werkgroep in de 
loop van haar werkzaamheden gebruik heeft gemaakt. 
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Hoofdstuk 2 – de Impact Assessment van de AVG op het 
geo-werkveld 
 
Inleidende opmerkingen 
Ter uitvoering van haar opdracht heeft de Werkgroep de volgende redenering gevolgd: 
- Impact impliceert een verandering ten opzichte van de oude situatie (dus de vergelijking van de situatie 

onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de situatie onder de AVG). 
- Om impact te hebben op het geo-werkveld zal de AVG van toepassing moeten zijn. 
- Als deze dan van toepassing is, moet nagegaan worden welke veranderingen specifiek het geo-werkveld 

kunnen raken en wat daarvan de impact is. 
- Tenslotte is het gezien de directe werking van de AVG alleen zinvol aanbevelingen te doen daar waar de AVG 

ruimte laat voor nationale aanvulling of afwijking of waar deze ruimte laat voor interpretatie. 
 
Aldus inventariseert dit hoofdstuk welke, voor het geo-werkveld relevante, wijzigingen de AVG creëert en schat 
de mogelijke impact daarvan in. Op basis daarvan bevat hoofdstuk 3 een aantal aanbevelingen  
 

De wijzigingen die de AVG teweeg brengt 
Bij het in kaart brengen hiervan heeft de Werkgroep haar leden gevraagd in te schatten3 welke impact zij 
verwachtten van de AVG en wel op 5 niveaus:  
1. Veranderingen in de reikwijdte van de regeling. 
2. Veranderingen in algemene beginselen en rechtsgrondslagen. 
3. Veranderingen in de regels voor de uitvoering van gegevensverwerking door de overheid. 
4. Veranderingen in de rechten van betrokkenen. 
5. Veranderingen in toezicht en controle. 
 
De uitkomsten daarvan zijn als volgt samen te vatten: 
1. Veranderingen in de reikwijdte van de regeling  

- Het duiden van het bereik van de AVG, meer specifiek het bereik van het begrip persoonsgegeven, is 
uiteraard cruciaal. De definitie van het begrip persoonsgegeven bevat een element dat niet in de Wbp 
voorkomt: het begrip ‘locatiegegeven’, zijnde een mogelijke ‘identificator’ waarmee een persoon zou 
kunnen worden geïdentificeerd.  

- Kijkend naar de overwegingen lijkt het er evenwel op dat met dit begrip gedoeld wordt op de locatie van 
een persoon of randapparatuur (zoals bedoeld in de e-privacy Richtlijn 4) en niet op andere locatie 
informatie als zodanig, zoals adressen, topografische informatie etc. (Dit neemt uiteraard niet weg dat 
dat deze gegevens die ‘iets over een locatie zeggen’ – zoals adressen, topografische gegevens – 
persoonsgegevens kunnen zijn). 

- Aldus is het beeld dat de AVG hier nauwelijks wijziging in aanbrengt: het blijft een open definitie die 
naar de omstandigheden van het geval ingevuld moet worden. Geo-informatie, waaronder locatie-
gegevens kunnen een rol spelen bij identificatie, net als al het geval was onder de Wbp. De opinie 
hierover uit 2007 van de artikel 29 Werkgroep blijft wat dat betreft gezaghebbend.  

 
2. Veranderingen in algemene beginselen en grondslagen 

- Materieel lijkt er op het eerste gezicht sprake van een behoorlijke mate van continuïteit tussen de 
voorschriften van de AVG en de voorschriften van de Wbp inzake de verwerking en verdere verwerking 
van gegevens: 
o Artikel 6 van de AVG geeft de gevallen waarin de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig is. 

Dit komt materieel in hoge mate overeen met artikel 8 van de huidige Wbp. 
o De verdere verwerking wordt getoetst aan de hand van lid 3a van artikel 6 van de AVG. Dit komt 

materieel overeen met artikel 9 van de huidige Wbp. Wel is de inhoud daarvan nader gespecificeerd. 

                                                   
3 Hierbij is gebruik gemaakt van een invulformulier opgenomen in Bijlage 2. 
4 Richtlĳn 2002/58/EC geamendeerd door Richtlijn 2006/24/EC en Richtlijn 2009/136/EC. 
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o Voor alle nationale wetgeving waarbij verwerking van persoonsgegevens aan de orde is, geldt dat 
het doel in de wet is vermeld. Dit geldt nu reeds op basis van artikel 7 van de Wbp. Daarnaast 
dient bij de grondslag voor gegevensverwerking de wettelijke verplichting of de taak van algemeen 
belang te worden vermeld op basis waarvan de verwerking noodzakelijk is.  

 
3. Veranderingen in de regels voor de uitvoering van gegevensverwerking door de overheid 

- Het gaat hier om algemene veranderingen die niet specifiek relevant zijn voor het geo-werkveld, zoals: 
o Het afschaffen van de verplichte melding voorafgaand aan gegevensverwerking aan de Autoriteit 

Persoonsgegevens (AP) of de functionaris voor gegevensbescherming (FG). 
o Voor overheden wordt de FG dwingend voorgeschreven. 
o De verantwoordelijke heeft een algemene zorgplicht om binnen de grenzen van de AVG gegevens 

te verwerken. 
- Wat wel relevant wordt geacht door de Werkgroep betreft de ‘risk based approach’ waar de AVG voor 

kiest, waarbij sterk de nadruk ligt op enerzijds de eigen verantwoordelijkheid van de verwerker en 
anderzijds op het inregelen van de juiste randvoorwaarden, gestoeld op genoemde risico-inschatting, 
zoals:  
o Een algemene verantwoordingsverplichting (accountability). 
o Specifieke vereisten aan informatieplicht bij verkrijgen persoonsgegevens niet van de betrokkene. 
o Bijhouden van een register van gegevensverwerkingen (als vervanging van meldplicht). 
o Verantwoordelijkheden voor beveiliging van de verwerking. 
o Het maken van een privacy-effectbeoordeling (PIA). 

 
4. Veranderingen in de rechten van betrokkenen  

Het betreft hier wederom veranderingen die een algemene werking hebben en niet specifiek relevant zijn 
voor het geo-werkveld, zoals: 
- De rechten van betrokkene zijn op een aantal punten versterkt, wat ook relevant kan zijn voor 

uitvoeringsorganisaties: recht op inzage, recht om te worden vergeten, recht om beschermd te worden 
tegen volledig geautomatiseerd genomen besluiten en profiling. 

- En uiteraard de daarmee corresponderende verplichtingen van de verantwoordelijke deze rechten te 
faciliteren jegens de betrokkene. 

 
5. Veranderingen in toezicht en controle 

Ook hier betreft het veranderingen die een algemene werking hebben en niet specifiek relevant zijn voor het 
geo-werkveld, zoals: 
- Voor overheden wordt een FG verplicht. De rechtspositie van de FG wordt in de AVG zelf geregeld. 
- De AP heeft mogelijkheden voor het opleggen van hoge administratieve geldboetes bij overtreding van 

de AVG. 
 

Inschatting van de mogelijke impact van de wijzigingen op het geo-werkveld 
Het veld overziend komt de Werkgroep derhalve tot de volgende conclusies: 
1. Het merendeel van de wijzigingen zullen geen specifieke impact hebben voor de uitvoering in het geo-

werkveld. 
2. De bepaling of er sprake is van een persoonsgegeven – en daarmee de toepasselijkheid van de AVG – blijft 

contextueel bepaald en de opname van de term ‘locatiegegeven’ brengt hierin geen verandering in 
vergelijking tot de situatie onder de Wbp. 

3. Aldus biedt de AVG bronhouders en opvolgende gebruikers van geo-informatie geen eenduidig 
handelingskader: het laat het aan hen om een deel van de te maken afwegingen te maken. Daarmee 
behouden zij een mate van onzekerheid over de vraag wie wanneer waarvoor verantwoordelijk is. 

4. Dit impliceert dat een bronhouder en opvolgend gebruiker erop bedacht moet zijn dat de AVG van toepassing 
kan zijn op de verwerkingen die zij doen en aanvullend mogelijk zouden kunnen maken, onder meer door 
data vrij te geven voor hergebruik.  

5. Mede tegen de achtergrond van het vooruitstrevende opendatabeleid van de leden van het GI-beraad en 
gezien de mogelijk zeer serieuze gevolgen (en exposure) van het niet voldoen aan de AVG wordt dit door de 
Werkgroep gezien als een nieuw element dat potentieel veel impact kan hebben.  

6. Immers, dit kan – en zal – leiden tot een onderbenutting van het potentieel dat geo-informatie biedt: 
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- hetzij worden de gegevens minder uitgenut dan dat had gekund,  
- hetzij worden onnodig voorzieningen getroffen en transactiekosten gemaakt,  
- hetzij worden verwerkingen (bedekt) gedaan waarmee, al dan niet bewust, privacybelangen worden 

geschonden 
7. De Werkgroep komt aldus tot de slotsom dat het voor het goed en rechtmatig gebruiken van geo-informatie 

goed zou zijn: 
- zo veel mogelijk helderheid te scheppen over de al dan niet toepasselijkheid van de AVG; 
- voor zover deze dan van toepassing is, op basis van de risk based approach, een inschatting te maken 

welke belangen afgewogen moeten worden en dit dan ook daadwerkelijk te doen; 
- en, nu het gebruik en hergebruik van de geo-informatie, dat goed beschouwd voortkomt uit de naleving 

van wettelijke verplichtingen en in ieder geval van geaccepteerde beleidsambities, algemene belangen 
dienen, de ruimtes te benutten die de AVG ter zake laat.  

 
Dit vormt het uitgangspunt dat meegenomen wordt naar het volgende hoofdstuk: de aanbevelingen van de 
Werkgroep. 
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Hoofdstuk 3 – Aanbevelingen aan de hand van Impact 
Assessment van de AVG op het geo-werkveld 
Inleidende opmerkingen 
Bij het formuleren van deze aanbevelingen is de Werkgroep zich ervan van bewust geweest dat de Nederlandse 
wetgever geen ijzer met handen kan breken: slechts daar waar de AVG ruimte laat aan de nationale wetgever 
af te wijken of nader in te vullen, kan deze een rol vervullen. Voor het overige is ze met wetgevingshanden en -
voeten gebonden aan de vastgestelde tekst van de AVG. Aldus heeft de Werkgroep eerst vastgesteld of en waar 
deze ‘ruimte’ zit en doet zij vervolgens een aantal onderbouwde aanbevelingen. 
 

De ruimte in de AVG 
Praktisch alle verwerkingen door de overheid in het geo-domein worden verricht voor het vervullen 
van een wettelijke verplichting of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of bij de uitoefening 
van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend. Voor dat soort gevallen laat de 
AVG de formele wetgever in de Lidstaten de ruimte “nationale bepalingen te handhaven of in te voeren ter 
nadere precisering van de wijze waarop de regels van deze verordening moeten worden toegepast. (…) en 
eigen regels voor de toepassing vast te stellen” (…) waarin “specifieke situaties op het gebied van 
gegevensverwerking nader worden omschreven, meer bepaald door nauwkeuriger te bepalen in welke gevallen 
verwerking van persoonsgegevens rechtmatig geschiedt.” (Overweging 10). 
 
Aangezien verwerkingen van geo-informatie, zoals hoofdstuk 1 omschreven – dus grote geo-(basis)registraties 
sec - door overheidsorganisaties binnen deze omschrijvingen vallen, mag ervan uitgegaan worden dat er voor 
de wetgever ruimte is om nationale wetgeving te handhaven en nader te preciseren over de toepassing van de 
(regels in de) AVG en eigen regels voor de toepassing vast te stellen.  
 

De baten van breed gebruik 
Gegeven deze ruimte, wijst de Werkgroep allereerst op het belang van het breed gebruik van geo-informatie, 
geo-basisregistraties in het bijzonder. Deze zijn instrumenteel en infrastructureel: ze vormen het middel en de 
ondergrond voor het maken en de uitvoering van overheidsbeleid. Daarnaast vertegenwoordigt de vrije 
beschikbaarheid van de data een enorm sociaal-economisch en maatschappelijk belang voor burgers en 
bedrijven. 
 
Dit besef heeft zich de afgelopen jaren vertaald in een algemeen geaccepteerd en inmiddels breed 
geïmplementeerd opendatabeleid. Dit beleid is gebaseerd op Europeesrechtelijke verplichtingen, waaronder de 
Hergebruikrichtlijn uit 2003 en haar opvolger uit 2013 (inmiddels vastgelegd in de Wet Hergebruik) en de 
verder strekkende beleidsambities van de Nederlandse overheid.5  
 
Voor de geo-basisregistraties komt daar nog bij dat de wetgever in de meeste van deze regelingen de expliciete 
en afgewogen keuze heeft gemaakt dat deze zo breed mogelijk gebruikt – voor de overheid zelfs een 
verplichting - en verder (her)gebruikt worden.  
 

AVG laat mogelijkheid tot ‘opendatadoelbinding’ bij formeel wettelijke regelingen 
Waar het geo-basisregistraties aangaat, meent de Werkgroep dan ook dat alleen al deze – wettelijk bepaalde – 
doelbinding voldoende grondslag biedt voor iedere volgende rechtmatige verwerking. Dit lijkt de lijn te zijn die 
in overweging 50 wordt gekozen, in samenhang met art. 6 lid 3: “(…) Indien de verwerking noodzakelijk is voor 
de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het 
openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend, kan in het Unierecht of het lidstatelijke 
recht worden vastgesteld en gespecificeerd voor welke taken en doeleinden de verdere verwerking als 
rechtmatig en verenigbaar met de aanvankelijke doeleinden moet worden beschouwd.” (…) “De Unierechtelijke 

                                                   
5 Het initiatiefwetsvoorstel Open Overheid, zoals deze thans bij de Eerste Kamer lijkt een nog ambitieuzer actief 
verstrekkingsbeleid te propageren. 
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of lidstaatrechtelijke bepaling die als rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens dient, kan ook als 
rechtsgrond voor verdere verwerking dienen.”  
 
Dus gegeven het grote algemene belang van deze verdere verwerkingen en het feit dat deze formeel wettelijk 
zijn geregeld – waar dus al een uitgebreide belangenafweging heeft plaatsgevonden door de formele wetgever 
– mag de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens verder verwerken. 
 

Afweging bij niet wettelijk geregelde verzamelingen  
Voor verstrekkingen uit verzamelingen geo-informatie die geen specifieke wettelijke grondslag hebben, geldt dit 
uiteraard niet. Daar zal uiteraard steeds door de bronhouder (en de verwerkende overheid) een afweging 
gemaakt worden of de gegevens open gesteld mogen worden, rekening houdend met enerzijds de open data 
strevingen en anderzijds de verplichtingen die AVG oplegt.  
 

Risk based approach 
Denkend vanuit de positie van deze overheid, wijst de Werkgroep op het belang van een realistisch perspectief. 
Immers, het is voor de verstrekker van de geo-informatie praktisch onmogelijk alle volgende verwerkingen 
overzien. Als hij daarvoor verantwoordelijk wordt, plaats dat deze in een onmogelijke positie. In feite schept dit 
een ongeclausuleerde risico-aansprakelijkheid voor iedere opvolgende verwerking, terwijl nu juist de kern van 
opendata - maar ook ‘intern hergebruik binnen de overheid - is, dat deze vrijelijk gaan bewegen en door tal van 
doorleveringen en bewerkingen tot sociaal-economische waarde leiden. Nu de oorspronkelijk verantwoordelijke 
geen enkele invloed heeft op het hergebruik van de data, meent de Werkgroep dat deze van deze last bevrijd 
moet worden. Daarbij doet deze er uiteraard wel goed aan de opvolgende (her)gebruikers te informeren over 
verantwoordelijkheden, waaronder de verantwoordelijkheden die samenhangen met het feit dat met behulp van 
de data mogelijke identificatie kan plaatsvinden en dat dat voor de hergebruiker verplichtingen schept onder de 
AVG (waaronder de verplichting een concrete afweging te maken of de voorgenomen verwerking is toegestaan, 
welke risico’s daarmee samenhangen en hoe deze gemitigeerd kunnen worden). De wettelijke verplichting tot 
het maken van de afweging wordt daarmee concreet, gecontextualiseerd en gepersonaliseerd, in plaats van dat 
deze abstract en statisch blijft. 
 
De Werkgroep meent dat dit ook in lijn is met de risk based approach die de AVG zo benadrukt.6 Deze lijkt 
ruimte te bieden voor het concretiseren en doorgeven van deze risico-inschatting op basis van een 
belangenafweging en een daaraan gekoppeld arrangement van randvoorwaarden en waarborgen en dito 
toezicht en beheer daarvan.  
 
Daarmee krijgen we het beste van twee werelden: (a) het noopt de bronhouder tot een zorgvuldige afweging 
van belangen en het nemen van passende maatregelen, maar pleit hem ook vrij als hij dit zorgvuldig heeft 
gedaan (b) verdere verwerkingen die niet door de beugel kunnen, komen daarmee op het conto van de 
verantwoordelijken die hoor ook daadwerkelijk verantwoordelijk (en aansprakelijk) voor zijn, en (c) het 
opendatapotentieel van de geo-informatie wordt maximaal benut.  
 

De vaststellingen van de Werkgroep 
Op basis van deze impactanalyse komt de Werkgroep tot de volgende conclusies en aanbevelingen. 
1. Kort samengevat meent de Werkgroep dat de wetgevingsoperatie in het kader van de AVG een uitgelezen 

mogelijkheid biedt een onderwerp van wezenlijke waarde – het goed (her)gebruik van geo-informatie - in de 
geest en in de letter van de AVG te interpreteren. De Werkgroep meent dat de AVG hiervoor niet slechts de 
ruimte schept, maar zelfs hiertoe oproept. 

2. De Werkgroep meent, gegeven het karakter van de AVG, dat er, strikt genomen, geen acute noodzaak is de 
lijn die de Werkgroep heeft gekozen in wetgeving te vertalen. Te zijner tijd, bij evaluatie en aanpassing van 
regelingen, zoals de wetten die het (her)gebruik van de geo-basisregistraties regelen zou de lijn omgezet 
kunnen worden in aanpassingen in de relevante regelgeving. 

                                                   
6 Het woord ‘risico’ komt maar liefst 71 keer voor, waarvan iets meer dan 50 stuks in de overwegingen (vooral 
in de overwegingen 74-77 en 83 en 84). 
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3. Dat neemt niet weg dat de wetgever ook zou kunnen besluiten, gegeven het momentum dat de AVG schept, 
deze wijzigingen nu reeds door te voeren. Aldus wordt van de kant van het Kadaster aanbevolen in relevante 
regelingen (zoals de Wet BAG of Kadasterwet) explicieter op te nemen dat de daarin genoemde gegevens 
met gebruiksdoel ‘open data’ kunnen worden verstrekt. 

4. Aldus zou de wetgever niet alleen rechtszekerheid scheppen over een kwestie die op dit moment tot sociaal-
maatschappelijke onderbenutting van het geo-informatiepotentieel leidt, maar in feite ook een 
beleidsneutrale implementatie doen, nu er op dit punt een hoge mate van consensus bestaat die breed 
interdepartementaal ondersteund wordt. 

5. Kijkend buiten het specifieke geo-domein zijn er uiteraard (ook) regelingen die aanpassingen behoeven. Zo 
dringt CBS aan op wettelijke uitzonderingen voor een aantal rechten zoals dat van inzage en correctie omdat 
het voldoen daaraan in de praktijk van statistiek en onderzoek vrijwel onmogelijk zal zijn of op zijn minst 
uiterst belastend.  

 
Naast deze wettelijke aanpassingen is de Werkgroep ook nog tot een aantal aanbevelingen gekomen die meer 
praktisch van aard zijn: 
6. In het besef dat de wereld van de privacybescherming zich steeds meer ook zal uitstrekken over die van het 

geo-werkveld, zou het voor de hand liggen deze meer met elkaar te laten verbinden. Zo zou het denkbaar 
zijn dat leden van het GI-Beraad zich periodiek zouden verstaan met de FG’s en een afvaardiging daarvan 
met de AP. 

7. Ook op departementaal niveau zou beter afstemming kunnen plaatsvinden tussen de houder van het privacy-
dossier – V&J – en I&M als coördinerend ministerie van de geo-informatie (in samenwerking met enkele van 
haar uitvoeringsorganisaties), met een mogelijk hoedende rol voor de Regieraad Gegevens. 

8. Daarnaast heeft de Werkgroep, mede op basis van de input van diverse gemeentes, kunnen constateren dat 
er veel onduidelijkheid en onzekerheid bestaat over de impact van de AVG en de benodigde maatregelen om 
aan de nieuwe regels te voldoen. De Werkgroep nodigt de verantwoordelijke departemeneten dan ook uit 
om hierover actief kennis uit te dragen – bijvoorbeeld door het scheppen van hulpmiddelen en afvinklijstjes 
- zodat alle bestuurslagen zich terdege kunnen voorbereiden op het toepasselijk worden van de AVG. 

9. Ter afsluiting meent de Werkgroep dat het afronden van de wetgevingsoperatie uiteraard niet het einde maar 
het begin is van de operatie: in de toepassing in de praktijk en beslechting van mogelijke geschillen (door 
de rechter of bestuurlijk) moet blijken of de regels functioneren. De verplichting tot periodieke evaluatie 
draagt aldus bij aan de dynamiek van dit onderwerp.  
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Bijlage 1 – Relevant onderdeel van de Geo-agenda 20167  
 

Actie 6.2 Analyseren consequenties van de nieuwe privacyverordening 
Waarom doen we 
het? 

De Europese wetgever gaat naar verwachting eind 2015 of begin 2016 de vernieuwde 
Privacy Verordening aannemen: een direct werkend instrument dat dus niet 
geïmplementeerd hoeft te worden door nationale wetgeving. De impact van deze 
regelgeving kan ook aanzienlijk zijn voor toepassing van geografische informatie in 
combinatie met persoonsgegevens. Een eerste algemene duiding daarvan zal deze 
organisaties helpen bij het voldoen aan de regels en het inzetten daarvan bij het 
uitvoeren van haar taken, ook richting haar stakeholders en ketenpartners. 

Hoe is het nu 
geregeld? 

Regels over gebruik van persoonsgegevens zijn opgenomen in een aantal algemene 
regelingen, zoals Verdragen, de Wet bescherming persoonsgegevens, de Telecomwet 
en tal van sectorale regelingen. Een van de (belangrijke) te beantwoorden vragen 
gaat uiteraard over de impact van de Verordening op deze regels en de implicaties 
daarvan voor de uitvoering. 

Wat hebben we 
eind 2016 bereikt? 

Men weet, op hoofdlijnen, waar men aan toe is. De focus ligt daarbij op gebruik van 
persoonsgegevens voor gebiedsgerichte vraagstukken in het sociale domein, gebruik 
van locatie-trails uit navigatiesystemen en apps en gebruik van beelden uit sensoren 
en camera’s waaronder drones. Dat betekent ook dat de inschatting van de impact 
actief uitgedragen zal worden (video/PPT/life presentaties). 

Wie voert het uit? IenM en Geonovum 
Hoe pakken we het 
aan? 

Zodra duidelijk wordt wat de eindtekst is van de Verordening, zal een inschatting van 
de impact opgesteld worden. In de kern gaat het daarbij om 2 vragen: wat zijn de 
nieuwe regels? Wat betekent dit voor de uitvoering van de publieke taken van de 
leden van het GI-beraad zowel in de beleidsvorming als de uitvoering? 

Wat is de doorkijk 
naar 2017? 

Deze regelgeving zal nog zeker jaren van kracht blijven. 

  

                                                   
7 Versie 17 december 2015. 
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Bijlage 2 – De ‘impact assessment voor het geo-domein 
invultabel’ 
Op basis van onderstaand document hebben de leden van de Werkgroep hun inschatting gegeven van de 
impact van de AVG. 
 
Geachte leden van de Werkgroep, 
 
Inleidende opmerkingen 
Zoals afgesproken tijdens onze bijeenkomst van 18 april, gaat hierbij een invullijst. Met het invullen van de lijst 
beogen we een illustratief beeld te geven en te krijgen van de mogelijke impact die de AVG kan hebben op het 
geo-domein en de gewenste respons daarop. 
 
De eerste twee kolommen bevatten een duiding en een beschrijving van de veranderingen in de regelgeving 
(dus het verschil tussen de regels in de Wbp en de regels in de AVG). Verzoek aan jullie de kolommen 3 en 4 
digitaal in te vullen en deze mee te nemen naar onze bijeenkomst op 11 april.  
 
Daarbij is de tabel onderverdeeld in een aantal clusters van wijzigingen, te weten:  
A. Veranderingen in reikwijdte 
B. Veranderingen in algemene beginselen en rechtsgrondslagen 
C. Belangrijke wijzigingen voor de uitvoering van gegevensverwerking door de overheid 
D. Veranderingen in de rechten van betrokkenen 
E. Veranderingen in toezicht en controle 
 
Deze clusters worden steeds ingeleid door een algemeen stukje tekst in de tabel (in een donkere kleur) waarin 
de belangrijkste wijzigingen worden opgesomd. Deze worden vervolgens in de onderliggende rijen (van 
dezelfde, maar een lichtere kleur) nader toegelicht en aldaar is dan ook de ruimte om de desbetreffende cellen 
in te vullen. Aan het eind van ieder cluster is ook steeds ruimte gelaten om aanvullende gedachtes weer te 
geven. 
 
In de eerste kolom worden steeds het onderwerp en de relevante bepalingen uit de AVG geduid. Ik heb (met 
uitzondering van de relevante bepalingen over de reikwijdte) niet de volledige teksten van deze artikelen 
ingeplakt, want dan zou de tabel volkomen onleesbaar worden. Omdat het niettemin raadzaam is de tekst van 
de AVG erbij te hebben, voegde ik die als bijlage in bij de begeleidende e-mail. 
 
Dan nog enkele adviezen voor het invullen. Of we het nu leuk vinden of niet: privacy-regels, ook de AVG, 
kennen een hoog abstract karakter en zijn erg technisch van aard. Het is daarom raadzaam, voor het geval je 
deze technisch inhoudelijke kennis onvoldoende bezit, een specialist te laten meedenken bij het invullen.  
 
Ten tweede ontkomen we er ook niet aan dat de Werkgroep bestaat uit een mengelmoes van organisaties met 
verschillende perspectieven en taken: van beleidsmakers tot uitvoerders en van organisaties waar het geo-
werkveld centraal staat tot organisaties waarbij dit veel minder het geval is. Het is daarom niet realistisch te 
veronderstellen dat onze invuloefening zal leiden tot een totaalbeeld van de impact van de AVG op het geo-
domein. Veel meer ligt de waarde in het illustratieve karakter van de uitkomsten en het is daarom raadzaam, 
zeker voor die leden die uit de beleidsmatige hoek komen, een concreet voorbeeld te nemen – bijvoorbeeld een 
basisregistratie of een andere verzameling met sterke geo-componenten – en op basis daarvan het schema 
door te lopen.  
 
Dan nog, alvorens over te gaan naar de tabel, conform verzoek, een korte algemene inleiding op de AVG. 
 
Werking en inwerkingtreding 
In de algemene gegevensbescherming wordt momenteel voorzien door Richtlijn 95/46/EG, in Nederland 
geïmplementeerd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG brengt hierin verandering: deze zal 
vanaf medio 2018 rechtstreeks werken in de Nederlandse rechtsorde. 
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De Wbp zal daardoor als nationale algemene wet voor bescherming van persoonsgegevens niet langer in de 
huidige vorm blijven bestaan. De materiële normen voor rechtmatige gegevensverwerking en 
gegevensbescherming zullen immers rechtstreeks uit de verordening volgen en behoeven, anders dan voorheen 
onder de Richtlijn 95/46/EG, geen omzetting in het nationale recht.  
 
Recht dat strijdig is met de verordening zal moeten worden geschrapt. Doordat de verordening op bepaalde 
punten facultatieve bevoegdheden aan de nationale wetgever geeft, kunnen sommige elementen uit de huidige 
Wbp worden gehandhaafd. Het inventariseren en doorvoeren van deze wijzigingen is een van de belangrijkste 
taken van de IDW (geleid vanuit VenJ). 
 

Algemeen beeld van de wijzigingen 
De precieze omvang van de gevolgen van de AVG zijn op dit moment niet precies te bepalen. Materieel lijkt er 
op het eerste gezicht sprake van een behoorlijke mate van continuïteit tussen de voorschriften van de 
verordening en de voorschriften van de Wbp inzake de verwerking en verdere verwerking van gegevens: 
• Artikel 6 van de verordening geeft de gevallen waarin de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig is. 

Dit komt materieel in hoge mate overeen met artikel 8 van de huidige Wbp. 
• De verdere verwerking wordt getoetst aan de hand van lid 3a van artikel 6. Dit komt materieel overeen 

met artikel 9 van de huidige Wbp.  
• Voor alle nationale wetgeving waarbij verwerking van persoonsgegevens aan de orde is, geldt dat het doel 

in de wet is vermeld. Dit geldt nu reeds op basis van artikel 7 van de Wbp. Daarnaast dient bij de 
grondslag voor gegevensverwerking de wettelijke verplichting of de taak te worden vermeld op basis 
waarvan de verwerking noodzakelijk is.  

Wijzigingen relevant voor het geo-domein 
We hebben gepoogd die wijzigingen te selecteren die een impact zullen kunnen hebben op de uitvoering van 
taken in het geo-domein. Omdat de AVG een zeer brede en algemene regeling is, gaat het nog steeds om een 
behoorlijk aantal bepalingen, maar niettemin hebben we er wel een aantal uit kunnen filteren. Denk daarbij 
bijvoorbeeld aan regels over het verwerken van persoonsgegevens van kinderen. 
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Artikel en/of 
overweging in 
AVG 

Regeling in de AVG 

Mogelijk ‘geraakte’ 
processen die 
gebaseerd zijn op 
verwerking van geo-
domein gerelateerde 
persoonsgegevens 

Mogelijke impact van de 
AVG op de de uitvoering 
van die processen 

Toelichting op 
kolommen 

In deze kolom nemen we alle 
relevante veranderingen op die 
de invoering van de AVG 
teweeg brengt. Daarbij hebben 
we dus de inhoud van de Wbp 
vergeleken met de nieuwe 
regels van de AVG en de 
verschillen vastgesteld 

Uiteraard willen we alleen 
kijken naar de data die 
geraakt worden in het 
voor ons relevante geo-
domein. Dat betekent dus 
dat we alleen naar 
persoonsgegevens kijken 
die van belang zijn voor 
de uitvoering van de taken 
in dat domein c.q. met dat 
type data. 

Hier beschrijven we wat de 
wijzigingen betekenen voor 
de uitvoering van de taken 
van de betrokken 
organisaties in het geo-
domein. 

A. Veranderingen in de reikwijdte: 
- Materiële reikwijdte: uitgezonderd zijn o.a. activiteiten die buiten de werkingssfeer van het Unierecht vallen 

(zoals nationale veiligheid) en het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid.  
- Territoriale reikwijdte: nu ook vallen activiteiten van vestiging van verantwoordelijke of verwerker in de Unie 

binnen reikwijdte van AGV, ongeacht of de verwerking in de Unie plaatsvindt. Ook verwerking van 
betrokkenen in de Unie door verantwoordelijke of verwerker buiten de Unie valt binnen reikwijdte de AGV, 
indien het gaat om aanbieden van goederen of diensten aan deze betrokkenen in de Unie of het gaat om 
monitoren van gedrag van deze betrokkenen in de Unie.  

- Specifiek van belang voor het geo-domein:  
1. het begrip ‘locatiegegeven’ is toegevoegd aan de definitie van het begrip persoonsgegeven 
2. de ruimte die de AVG laat ter zake van toegang tot officiële documenten en het houden van registers, 

hetgeen van groot belang is voor het open data beleid 

1. Definitie 
persoonsgegeven 
(pg) 
art. 4.1 

Definitie van het begrip pg is 
aangevuld / verscherpt o.a. 
door het noemen van 
locatiegegevens als mogelijk 
identificatiemiddel. 
Omdat deze bepaling van groot 
belang kan zijn voor 
toepasselijkheid van de AVG op 
geo-informatie heb ik deze 
integraal opgenomen direct 
onder de tabel 

  

2. Verwerking en 
recht van toegang 
van het publiek 
tot officiële 
documenten  
Artikel 6.2 
Artikel 86   
Overweging 10 
Overweging 73 
Overweging 154 
 

Deze regels lijken tezamen en 
in onderling verband gelezen 
ruimte te laten voor nationale 
invulling. Omdat deze bepaling 
en de daarbij horende 
overwegingen van groot belang 
kan zijn voor het toekomstig 
open data beleid, heb ik deze 
integraal opgenomen direct 
onder de tabel. 

  

Overige gedachten 
  

 
 

 



 
 

 
 
 
 
 

 blad 18 van 23 
 

 
 

 
 
 
 

Artikel en/of 
overweging in 
AVG 

Regeling in de AVG 

Mogelijk ‘geraakte’ 
processen die 
gebaseerd zijn op 
verwerking van geo-
domein gerelateerde 
persoonsgegevens 

Mogelijke impact van de 
AVG op de de uitvoering 
van die processen 

B. Veranderingen in algemene beginselen en rechtsgrondslagen 
- Beginselen (rechtmatigheid, doelbinding, dataminimalisatie, accuraat, bewaartermijn en Rechtsgrondslagen 

voor verwerking (toestemming, contract, wettelijke verplichting, vitaal belang, publiekrechtelijke taak, 
gerechtvaardigd belang verantwoordelijke) lijken op hoofdlijnen hetzelfde te blijven, maar nieuw zijn: 
1. Specifieke vereisten voor rechtsgeldige ‘toestemming’ als grondslag.  
2. Verder verwerken nader ingevuld met afwegingsplicht en criteria.  

1. Toestemming 
Art 4.11 
Art 7  
Overweging 25 

Aangescherpte eisen voor het 
geven van toestemming voor 
verwerking en 
vergemakkelijking van het 
intrekken van deze 
toestemming 

  

2. Verder 
verwerken 
Art 6.4 
Art 13.3 
 

De onverenigbaarheid van 
verdere verwerking – dus 
verwerking met een ander doel 
dan waarvoor de pg zijn 
verzameld – is nader 
gespecificeerd en het 
voornemen daartoe moet door 
de verantwoordelijke kenbaar 
gemaakt worden  

  

 
Overige gedachten 
 

   

C. Veranderingen in de regels voor de uitvoering van gegevensverwerking door de overheid: 
- Het afschaffen van de verplichte melding voorafgaand aan gegevensverwerking aan de Autoriteit 

Persoonsgegevens (AP) of de functionaris voor gegevensbescherming (FG). 
- De rechtspositie van de FG wordt in de AVG zelf geregeld en wijzigt mede door het vervallen van de 

verplichte melding voorafgaand aan gegevensverwerking. Voor overheden wordt de FG dwingend 
voorgeschreven. 

- De verantwoordelijke heeft een algemene zorgplicht om binnen de grenzen van de verordening gegevens te 
verwerken. 

- Daarnaast heeft de verantwoordelijke enkele meer specifieke verplichtingen. Van belang daarbij, vooral ook 
voor het geo-domein, is dat er gekozen is voor een ‘risk based approach’. Afhankelijk van het risico van de 
verwerking van de persoonsgegevens gelden meer verplichtingen. Het gaat om: 
1. Gegevensverwerking by design en by default. Dit houdt in dat bij het creëren van een infrastructuur voor 

gegevensverwerking een voor de persoonlijke levenssfeer minst ingrijpende vormgeving wordt gekozen, 
binnen de grenzen van het technisch haalbare, effectiviteit en efficiëntie. 

2. Specifieke vereisten aan informatieplicht bij verkrijgen persoonsgegevens niet van de betrokkene 
3. Bijhouden van een register van gegevensverwerkingen (als vervanging van meldplicht). 
4. Verantwoordelijkheden voor beveiliging van de verwerking. 
5. Meldplicht datalekken (hogere boetes dan huidige Nederlandse meldplicht datalekken en net iets andere 

voorwaarden).  
6. Het maken van een privacyeffectbeoordeling (PIA), wanneer de verwerking van persoonsgegevens risico’s 

met zich meebrengt voor de rechten en vrijheden van de betrokkene. 
7. Een algemene verantwoordingsverplichting (accountability) 
8. Verplichtingen bij het inhuren van een verwerker 
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Artikel en/of 
overweging in 
AVG 

Regeling in de AVG 

Mogelijk ‘geraakte’ 
processen die 
gebaseerd zijn op 
verwerking van geo-
domein gerelateerde 
persoonsgegevens 

Mogelijke impact van de 
AVG op de de uitvoering 
van die processen 

1. data protectiion 
by design/ default 
Art 25 
 

Implementatie van passende 
technische en organisatorische 
maatregelen om er zeker van 
te zijn dat by default alleen de 
persoonsgegevens worden 
verwerkt die nodig zijn voor 
het bereiken van het specifieke 
doel.  
By default zijn 
persoonsgegevens niet 
toegankelijk voor een 
ongedefinieerd aantal 
individuen. 

  

2. Verplichtingen 
ten aanzien van 
pg’s niet 
verkregen van 
betrokkene 
Art 14.1 en 14.2 

Als gegevens niet van de 
betrokkene zijn verkregen 
(bijv. d.m.v. luchtfoto’s) 
verstrekt de 
verwerkingsverantwoordelijke 
betrokkene gegevens over o.a. 
identiteit verantwoordelijke, 
doelen verwerking, ontvangers 
van de pg, opslagperiode, de 
bron waar de pg vandaan 
komen. 
Verder o.a. binnen een maand 
een betrokkene informeren dat 
zijn pg zijn verwerkt 

  

3. Register van 
verwerkingen van 
pg 
Art 30 

De verwerker houdt een 
register bij van (1) 
verwerkingsactiviteiten en (2) 
van alle categorieën van  
verwerkingen van pg die hij 
heeft verwerkt  

  

4. Gegevens-
beveiliging 
Art 32 

Rekening houdend met de 
stand van de techniek, de 
uitvoeringskosten, alsook met 
de aard, de omvang, de 
context en de 
verwerkingsdoeleinden en de 
qua waarschijnlijkheid en ernst 
uiteenlopende risico's voor de 
rechten en vrijheden van 
personen, treffen de 
verwerkingsverantwoordelijke 
en de verwerker passende 
technische en organisatorische 
maatregelen om een op het 
risico afgestemd 
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Artikel en/of 
overweging in 
AVG 

Regeling in de AVG 

Mogelijk ‘geraakte’ 
processen die 
gebaseerd zijn op 
verwerking van geo-
domein gerelateerde 
persoonsgegevens 

Mogelijke impact van de 
AVG op de de uitvoering 
van die processen 

beveiligingsniveau te 
waarborgen 

5. Melden data 
lekken 
Art 33 
Art 34 

De toezichthoudende autoriteit  
moet in principe binnen 72 uur 
worden geïnformeerd over 
data lekken. Bij inbreuk met 
een hoog risico voor de 
betrokkene moet deze worden 
geïnformeerd zonder 
onredelijke vertraging. 

  

6. PIA’s 
Art 35 

Indien verwerking pg 
waarschijnlijk hoog risico voor 
privacy rechten personen 
inhoudt, is een privacy impact 
assessment verplicht. 

  

7. Accountability 
Art 24 

De verantwoordelijke moet 
kunnen aantonen dat de 
verwerking van pg in 
overeenstemming met de AVG 
is (bijv. passende 
organisatorische en technische 
maatregelen), en de pg niet 
langer bewaart dan strikt 
noodzakelijk, verwerking voor 
welbepaalde doelen. 

  

8. Inhuren 
verwerker 
Art 28 

verwerkingsverantwoordelijke 
doet uitsluitend een beroep op 
verwerkers die afdoende 
garanties bieden ter zake van 
organisatorische en technische 
maatregelen waarborgen voor 
de rechten van betrokkenen 
(Art. 26) 

  

 
Overige gedachten 
  

   

D. De rechten van betrokkene zijn op een aantal punten versterkt, wat ook relevant kan zijn voor 
uitvoeringsorganisaties:  
1. Recht op inzage. Kent bijna geen uitzonderingen en bovendien is het recht op kopie geëxpliciteerd (wel is 

een misbruikbepaling opgenomen). 
2. Recht op verwijdering persoonsgegevens wordt uitgebreid met het recht om te worden vergeten.  
3. De verantwoordelijke heeft de plicht om al deze rechten te faciliteren jegens de betrokkene. 
4. Uitbreiding van recht om beschermd te worden tegen volledig geautomatiseerd genomen besluiten en 

profiling. 
Recht op dataportabiliteit is ook nieuw, maar geldt niet voor de overheid.  

1. Recht op info 
betrokkene 
Art 12.1 

In geval van verwerking pg, 
heeft betrokkene recht op 
beknopte, transparante, 
begrijpelijke en makkelijk 
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Artikel en/of 
overweging in 
AVG 

Regeling in de AVG 

Mogelijk ‘geraakte’ 
processen die 
gebaseerd zijn op 
verwerking van geo-
domein gerelateerde 
persoonsgegevens 

Mogelijke impact van de 
AVG op de de uitvoering 
van die processen 

toegankelijke communicatie in 
eenvoudige taal. 

2. Recht om 
vergeten te 
worden 
Art. 17 

De betrokkene heeft het recht 
van de verantwoordelijke 
wissing van hem betreffende 
persoonsgegevens te 
verkrijgen in een aantal 
omschreven gevallen, 
waaronder het geval dat de 
gegevens niet langer nodig zijn 
voor de doelen waarvoor ze 
verzameld zijn. 

  

3. Facilitering 
rechten 
betrokkene 
Art 12.2 jo 15 t/m 
22 

De 
verwerkingsverantwoordelijke 
faciliteert de uitoefening van 
de volgende rechten van 
betrokkenen: recht op toegang 
tot de data, recht op 
rectificatie, recht om vergeten 
te worden, recht op beperking 
van de verwerking, 
kennisgevingsplicht en recht op 
gegevensoverdraagbaarheid. 

  

 
Overige gedachten 
 

   

E. Ook de toezicht en controle verandert 
1. Voor overheden wordt een FG verplicht. De rechtspositie van de FG wordt in de AVG zelf geregeld. 
2. De AP heeft mogelijkheden voor opleggen van hoge administratieve geldboetes door toezichthouder bij 

overtreding AVG: tot € 20 miljoen euro, of voor ondernemingen 4 % van de totale wereldwijde omzet, indien 
dit bedrag hoger is.  

 

1. FG 
Art 37 
Art 38 

Deze moet aangesteld zijn bij 
alle overheidsinstanties. Wel 
kunnen FGs ‘gedeeld’ worden. 
De FG moet tijdig betrokken 
worden bij alle 
aangelegenheden die verband 
houden met bescherming van 
pg. De FG kan niet worden 
ontslagen / gestraft voor de 
uitvoering taken, krijgt geen 
instructies van verwerker, 
brengt rechtstreeks verslag uit 
aan de hoogste leidinggevende 
van de verantwoordelijke. 

  

2. AP 
Art 83 

De AP kan significant hogere 
boetes (tot 10 of 20 miljoen of 
2%-4% van de wereldwijde 
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Artikel en/of 
overweging in 
AVG 

Regeling in de AVG 

Mogelijk ‘geraakte’ 
processen die 
gebaseerd zijn op 
verwerking van geo-
domein gerelateerde 
persoonsgegevens 

Mogelijke impact van de 
AVG op de de uitvoering 
van die processen 

omzet van een organisatie) 
opleggen. 

 
Overige gedacht 
 

   

 

Teksten relevant voor toepassingsbereik 
 
Begrip locatiegegeven 
Artikel 4.1 AVG: Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:  
"persoonsgegevens": alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("de 
betrokkene"); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden 
geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, 
locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, 
fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;  
 

Teksten relevant voor Open Data beleid, inclusief openbare registers 
Artikel 6.2 AVG: De lidstaten kunnen specifiekere bepalingen handhaven of invoeren ter aanpassing van de 
manier waarop de regels van deze verordening met betrekking tot de verwerking met het oog op de naleving 
van lid 1, punten: 
c)  de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de 
verwerkingsverantwoordelijke rust; 
e)  de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak 
in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is 
opgedragen; 
worden toegepast; hiertoe kunnen zij een nadere omschrijving geven van specifieke voorschriften voor de 
verwerking en andere maatregelen om een rechtmatige en behoorlijke verwerking te waarborgen, ook voor 
andere specifieke verwerkingssituaties als bedoeld in hoofdstuk IX.  
 
Artikel 85 AVG: Persoonsgegevens in officiële documenten die voor de uitvoering van een taak van algemeen 
belang in het bezit zijn van een overheidsinstantie, een overheidsorgaan of een particulier orgaan, mogen door 
de instantie of het orgaan in kwestie worden bekendgemaakt in overeenstemming met het Unierecht of het 
lidstatelijke recht dat op de overheidsinstantie of het orgaan van toepassing is, teneinde het recht van 
toegang van het publiek tot officiële documenten in overeenstemming te brengen met het recht op 
bescherming van persoonsgegevens uit hoofde van deze verordening.“ 
 
Overweging 10 AVG: Teneinde natuurlijke personen een consistent en hoog beschermingsniveau te bieden en 
de belemmeringen voor het verkeer van persoonsgegevens binnen de Unie op te heffen, dient het niveau van 
bescherming van de rechten en vrijheden van natuurlijke personen op het vlak van verwerking van deze 
gegevens in alle lidstaten gelijkwaardig te zijn. Er moet gezorgd worden voor een in de gehele Unie coherente 
en homogene toepassing van de regels inzake bescherming van de grondrechten en de fundamentele vrijheden 
van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Met het oog op de 
verwerking van persoonsgegevens voor het vervullen van een wettelijke verplichting, voor het 
vervullen van een taak van algemeen belang of bij de uitoefening van het openbaar gezag dat aan 
de verwerkingsverantwoordelijke is verleend, moet de lidstaten worden toegestaan nationale 
bepalingen te handhaven of in te voeren ter nadere precisering van de wijze waarop de regels van 
deze verordening moeten worden toegepast. In samenhang met de algemene en horizontale wetgeving 
inzake gegevensbescherming ter uitvoering van Richtlijn 95/46/EG beschikken de lidstaten over verscheidene 
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sectorgebonden wetten op gebieden waar behoefte is aan meer specifieke bepalingen. Deze verordening biedt 
de lidstaten ook ruimte om eigen regels voor de toepassing vast te stellen, onder meer wat de verwerking van 
bijzondere persoonsgegevenscategorieën ("gevoelige” gegevens) betreft. In zoverre staat deze verordening niet 
in de weg aan lidstatelijk recht waarin specifieke situaties op het gebied van gegevensverwerking nader worden 
omschreven, meer bepaald door nauwkeuriger te bepalen in welke gevallen verwerking van persoonsgegevens 
rechtmatig geschiedt.  
 
Overweging 73 AVG: In het Unierecht of het lidstatelijke recht kunnen beperkingen worden gesteld aan de 
specifieke beginselen en het recht op informatie, inzage en rectificatie of verwijdering van gegevens en het 
recht op gegevensoverdraagbaarheid, het recht om bezwaar te maken, alsook aan besluiten gebaseerd op 
profilering, aan de melding aan de betrokkene van een inbreuk op persoonsgegevens en aan bepaalde daarmee 
verband houdende verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijken, voor zover dat in een democratische 
samenleving noodzakelijk en evenredig is voor de bescherming van de openbare veiligheid, waaronder de 
bescherming van het menselijk leven en met name bij natuurrampen of door de mens veroorzaakte rampen, 
voor de voorkoming, het onderzoek en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, 
met inbegrip van de bescherming tegen en de voorkoming van gevaren voor de openbare veiligheid, of van 
schendingen van de beroepscodes voor gereglementeerde beroepen, voor de bescherming van andere 
belangrijke doelstellingen van algemeen en openbaar belang in de Unie of een lidstaat, met name een 
gewichtig economisch of financieel belang van de Unie of een lidstaat, voor het houden van openbare 
registers die nodig zijn om redenen van algemeen belang, voor de verdere verwerking van gearchiveerde 
persoonsgegevens teneinde specifieke informatie over het politieke gedrag onder voormalige totalitaire regimes 
te verkrijgen of voor de bescherming van de betrokkene of de rechten en vrijheden van anderen, met inbegrip 
van sociale bescherming, volksgezondheid en humanitaire doeleinden. Deze beperkingen moeten in 
overeenstemming zijn met de vereisten van het Handvest en het Europees Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.  
 
Overweging 154 AVG: Deze verordening biedt de mogelijkheid om bij de toepassing daarvan rekening te 
houden met het beginsel recht van toegang van het publiek tot officiële documenten. De toegang van 
het publiek tot officiële documenten kan als een algemeen belang worden beschouwd. 
Persoonsgegevens in documenten die in het bezit zijn van een overheidsinstantie of overheidsorgaan, moeten 
door die instantie of dat orgaan kunnen worden vrijgegeven, indien in het Unierecht of het lidstatelijke recht 
dat op de overheidsinstantie of het overheidsorgaan van toepassing is, in de vrijgave van die gegevens wordt 
voorzien. Die wetgeving moet de toegang van het publiek tot officiële documenten en het hergebruik van 
overheidsinformatie verzoenen met het recht op bescherming van persoonsgegevens, en mag derhalve 
voorzien in de noodzakelijke afstemming op het recht op de bescherming van persoonsgegevens krachtens 
deze verordening. De verwijzing naar overheidsinstanties en -organen in die context moet alle autoriteiten en 
andere organen die onder het lidstatelijke recht inzake de toegang van het publiek tot documenten vallen, 
omvatten. Richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad doet geen afbreuk aan en heeft geen 
gevolgen voor het niveau van bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens uit hoofde van het Unierecht en het lidstatelijke recht, en houdt met name geen wijziging in 
van de in deze verordening vastgestelde verplichtingen en rechten. Meer bepaald mag die richtlijn niet gelden 
voor documenten die krachtens de toegangsregelingen niet of in beperkte mate mogen worden ingezien 
omwille van de bescherming van persoonsgegevens, en voor delen van documenten die krachtens die 
regelingen mogen worden ingezien, maar die persoonsgegevens bevatten waarvan het hergebruik bij wet 
onverenigbaar is verklaard met het recht inzake bescherming van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens.  
 


