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Toelichting register van verwerkingsactiviteiten voor rekenkamer(commissie)s 
26 april 2018 

 

Om onderzoek te kunnen doen, om personen over uw rapporten te informeren en om de 

bedrijfsvoering goed uit te kunnen voeren, verwerken1 rekenkamer(commissie)s regelmatig 

persoonsgegevens. Vanuit de AVG is er vaak een verplichting om  deze verwerkingen te 

registreren in een register van verwerkingsactiviteiten (hierna: verwerkingsregister).   

 

Ook voor rekenkamer(commissie)s is een verwerkingsregister verplicht2, wanneer:  

 u persoonsgegevens verwerkt die een hoog risico inhouden voor de rechten en vrijheden 
van de betrokkene van wie u persoonsgegevens verwerkt, bijvoorbeeld als u gegevens 
analyseert van bijstandsgerechtigden, of 

 die verwerkingen niet incidenteel zijn, bijvoorbeeld als u standaard een bestand bijhoudt 
van contactpersonen (bij de pers), of 

 u bijzondere persoonsgegevens verwerkt. Denk hierbij aan de registratie van de politieke 
partij van politici, maar ook aan medische gegevens die u inziet en opslaat als u met 
toestemming van de cliënt zijn of haar Wmo-dossier in uw onderzoek betrekt. 

 

Overleg met uw functionaris van gegevensbescherming (FG) of voor uw 

rekenkamer(commissie) een verwerkingsregister verplicht is.   

 

Voordelen van een verwerkingsregister 

Ook indien de verplichting ontbreekt om een verwerkingsregister bij te houden, biedt het 

bijhouden van een verwerkingsregister u voordelen:  

 Het geeft u inzicht in welke persoonsgegevens u verwerkt, hoe u aan deze gegevens 
komt, met welk doel u deze gegevens verwerkt, waarom u deze gegevens mag 
verwerken, hoe lang u de gegevens gaat bewaren, of u de gegevens passend heeft 
beveiligd en of het nodig is om een verwerkingsovereenkomst overeen te komen met een 
verwerker (bijv. een onderzoeksbureau of een zzp’er die u inhuurt); 

 U heeft altijd de plicht om uw verwerkersdoeleinden te documenteren.3 Door deze in het 
verwerkingsregister op te nemen, voldoet u automatisch ook aan deze eis; 

 U kunt transparant zijn over welke gegevens u verwerkt en waarom naar personen van 
wie u gegevens verwerkt;  

 U bent in staat om snel en adequaat te reageren als de Autoriteit Persoonsgegevens u 
vragen stelt. 

 

Voorbeeld register van verwerkingsactiviteiten voor rekenkamer(commissie)s 

De NVRR heeft een voorbeeld verwerkingsregister opgesteld, waar u gebruik van kunt maken 

als rekenkamer(commissie). Dit is een Excelbestand dat u elders op deze pagina vindt. 

 

                                                                    
1 Van verwerken is sprake als u (bijzondere) persoonsgegevens verzamelt, vastlegt, opslaat, wijzigt, opvraagt, 
raadpleegt, gebruikt, verstrekt, wist of vernietigt.   
2 Op grond van artikel 30 lid 5 AVG 
3 Op grond van artikel 5 lid 1 onder b AVG 
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Het voorbeeld verwerkingsregister is gebaseerd op het verwerkingsregister van de gemeente 

Amersfoort4, de handreiking register van verwerkingen voor gemeenten van de VNG en de 

Handleiding Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van het Ministerie van 

Justitie en Veiligheid.  

 

De indeling en inhoud van het voorbeeld verwerkingsregister zijn niet verplicht 

Er bestaat een relatief grote vrijheid in het inrichten van het verwerkingsregister. Er zijn 

slechts acht velden verplicht voorgeschreven5. Deze velden zijn ook opgenomen in het 

voorbeeld (zie het Excelbestand, de kolommen D, F, H, I, N, P, Q en Z). Of een veld volgens de 

AVG verplicht is, blijkt uit rij 1 van het Excelbestand.  Er staat dan een verwijzing naar het 

betreffende wetsartikel. De kolommen A tot en met  Z in rij 2 bevatten richtinggevende 

velden die u helpen in het gebruik van het register. Deze zijn niet verplicht. Door de velden 

systematisch af te lopen, brengt u per verwerking in kaart of u aan de eisen van de AVG 

voldoet. Elk veld wordt toegelicht in het opmerkingenveld. 

 

In de rijen hebben wij voorbeelden van verwerkingen opgenomen die mogelijk ook bij uw 

rekenkamer(commissie) spelen. In de tab ‘onderzoek’ gaat het om voorbeelden van 

verwerkingen die gerelateerd zijn aan onderzoek, zoals een bestand met daarin 

contactpersonen voor het onderzoek en of een bestand met daarin de enquêteresultaten die 

nog niet zijn geanonimiseerd. De tab ‘overig’ bevat voorbeelden van verwerkingen die niet 

rechtstreeks aan één onderzoek te koppelen zijn, zoals een bestand met daarin de gegevens 

van de pers, maar ook registraties die u bijhoudt in het kader van uw bedrijfsvoering, zoals de 

personeelsadministratie. 

 

In het verwerkingsregister registreert u alleen gegevens over uw verwerkingen. De 

persoonsgegevens die  onderdeel uitmaken van de verwerkingen, registreert u niet in het 

verwerkingsregister.   

 

Wanneer uw rekenkamer(commissie) na 25 mei 2018 voor een bepaald onderzoek of een 

andere activiteit een nieuw type verwerking gaat doen, of een nieuw type persoonsgegevens 

gaat verwerken, voegt u dit toe aan het verwerkingsregister.  

 

Soms bent u verplicht om een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uit te voeren, als u 

een verwerking start die voor betrokkenen een hoog risico met zich meebrengt.  Op de 

website van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn negen criteria weergegeven om af te wegen 

of u een DPIA moet uitvoeren.   

 

Wij adviseren u om samen met uw FG te besluiten welke velden binnen het 

verwerkingsregister u gaat gebruiken, welke voorbeeld verwerkingen op uw organisatie van 

                                                                    
4 Gepubliceerd op de site van de Informatiebeveiligingsdienst 
5 Artikel 30 eerste lid AVG schrijft de volgende gegevens verplicht voor: a. de naam en de contactgegevens van de 
verwerkingsverantwoordelijke en van de functionaris voor gegevensbescherming; b. de verwerkingsdoeleinden; c. 
een beschrijving van de categorieën van betrokkenen en van de categorieën van persoonsgegevens’; d. de 
categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt; e) indien van toepassing, 
doorgiften van persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie; f) indien mogelijk, de 
beoogde termijnen waarbinnen de verschillende categorieën van gegevens moeten worden gewist; g) indien 
mogelijk, een algemene beschrijving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. 

https://www.vngrealisatie.nl/sites/king/files/20180418%20Handreiking%20Register%20van%20Verwerkingen%201.2%20%281%29.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/01/22/handleiding-algemene-verordening-gegevensbescherming
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/data-protection-impact-assessment-dpia#in-welke-gevallen-moet-ik-een-dpia-uitvoeren-5879


 

3 
 

toepassing zijn en (bij elke nieuwe verwerking) te besluiten of het nodig is om een DPIA uit te 

voeren. 

 

Wel of niet publiceren op internet 

In het kader van transparantie (artikel 5 AVG) kunt u overwegen om een deel van het 

verwerkingsregister te publiceren op internet. De groen gekleurde velden in het voorbeeld zijn 

daartoe meer geschikt, dan de blauw gekleurde velden. Als u het verwerkingsregister 

publiceert, denk er dan ook aan in uw privacystatement met een link aan te geven waar uw 

verwerkingsregister vindbaar is op internet. 


