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1. Het verwerken van persoonsgegevens 

 
De regels over het verwerken van persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene verordening 
gegevensbescherming (hierna AVG). Onder verwerken vallen alle handelingen die een organisatie 
kan uitvoeren met persoonsgegevens, van verzamelen tot en met vernietigen. Dit is dus een zeer 
ruim begrip. Handelingen die er volgens AVG in ieder geval onder vallen, zijn: verzamelen, 
vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen,  
gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband 
brengen, afschermen, wissen en vernietigen van gegevens.1 
 

1.1 Rollen bij verwerking van persoonsgegevens  
In de AVG wordt onderscheid gemaakt in de verwerkingsverantwoordelijke, de verwerker en de 

betrokkene. Hieronder worden de verschillende rollen uitgelegd voor zover ze relevant zijn voor het 

toezicht op de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang.  

 

 

1.1.1 Verwerkingsverantwoordelijke 
De verwerkingsverantwoordelijke is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een 

overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel 

van en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens vaststelt. 

Het gaat er dus om welk orgaan ‘doel en middelen’ voor de verwerking van persoonsgegevens 

bepaalt. Ten aanzien van publieke organen geldt dat zij als verantwoordelijk zijn aan te merken voor 

de verwerking van persoonsgegevens ten aanzien van de taken en bevoegdheden waarvoor zij 

verantwoordelijk zijn.  

Binnen het systeem van toezicht op de kinderopvang hebben zowel het college als de DPG geheel 

eigen bevoegdheden. Beiden zijn zelfstandig verwerkingsverantwoordelijk. De DPG is dat in de rol 

van toezichthouder voor de verwerkingen van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn bij de 

uitvoering van feitelijke toezichtstaak.  

De verwerkingsverantwoordelijke is bevoegd tot het verwerken van gegevens (zie ook hoofdstuk 2), 

maar mag daar ook een verwerker voor in de arm nemen. Op grond van de AVG is alleen een 

                                                           
1 Zie artikel 4, onder 2 AVG. 
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verwerkingsovereenkomst nodig tussen verwerkingsverantwoordelijke en de verwerkers. Tussen de 

GGD en het college hoeft dus geen verwerkingsovereenkomst gesloten te worden. 

1.1.2 Verwerker 
De verwerker is een natuurlijk persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een 

ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijk persoonsgegevens verwerkt. 

De verwerker neemt geen beslissing over het gebruik van de gegevens, de verstrekking aan derde en 

andere ontvangers, de duur van de opslag enz. Zou hij deze zeggenschap wel hebben, dan zou hij 

verwerkingsverantwoordelijke zijn. 

Omdat de medewerkers van de GGD in dienstbetrekking zijn of via een detacheringsovereenkomst 

werken, is er sprake van een gezagsverhouding met de DPG (verwerkingsverantwoordelijke) en zijn 

zij geen verwerker. 

Wanneer de DPG bij de uitvoering van het toezicht een externe partij zou contracteren, zou deze 

partij wel verwerker zijn en zou een verwerkingsovereenkomst nodig zijn. 

1.1.3 Betrokkene  
De betrokkene is degene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt. In het geval van toezicht 

Wet kinderopvang kan het daarbij gaan om: 

 Beroepskrachten  

 Kinderen die worden opgevangen 

 Ouders van kinderen die worden opgevangen   

De betrokkene heeft op grond van de AVG bepaalde rechten. De verwerkingsverantwoordelijke heeft 

de plicht om invulling te geven aan de rechten van de betrokkene. Hieronder gaan we in op de meest 

belangrijke rechten van de betrokkene en de plichten van de verwerkingsverantwoordelijke gelet op 

de bevoegdheden van de GGD.      

Recht op informatie 

De betrokkene heeft het recht om te weten wat er met zijn persoonsgegevens gebeurt en waarom. 

Uitgangspunt is dat de betrokkene hier altijd over geïnformeerd moet worden door de 

gegevensverwerker.  

Omdat de GGD de persoonsgegevens veelal 1) niet rechtstreeks van de betrokkene (de ouders of 

beroepskrachten) verkrijgt, maar via de houder 2)informatie verstrekking onevenredige inspanning 

vergt en 3) de verkrijging van gegevens op een wettelijke taak berust, hoeft de GGD deze 

betrokkenen niet afzonderlijk te informeren.    

Het feit dat de betrokkenen niet rechtstreeks wordt geïnformeerd en de reden daarvan moet wel 

openbaar worden gemaakt. Dat kan door het publiceren van informatie op de website van de GGD. 

Bijvoorbeeld in het privacybeleid.  

Recht op inzage  

Een betrokkene heeft het recht om de gegevensverantwoordelijke te vragen welke gegevens van hen 

worden verwerkt en om deze in te zien.2 De gegevensverantwoordelijke moet aan het verzoek om 

inzage gehoor geven. Dit recht gold ook al onder de Wet bescherming persoonsgegevens. Dat 

verzoek kan, in uitzonderlijke gevallen, worden geweigerd. Bijvoorbeeld als de GGD kan aantonen 

                                                           
2 Zie artikel 15 AVG 
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dat door het inzageverzoek de administratieve lasten zo hoog worden dat de GGD in haar rechten en 

vrijheden wordt aangetast of dreigt te worden aangetast.  

Recht op vergetelheid  

Het recht op vergetelheid is nieuwe onder de AVG.3 Dit recht houdt in dat een betrokkene een 

organisatie kan verzoeken om zijn persoonsgegevens te wissen. Dit verzoek kan een betrokkene niet 

doen bij voor organisaties die persoonsgegevens verwerkt om openbaar gezag of een (wettelijk 

vastgelegde) taak van algemeen belang uit te oefenen. De GGD voert de toezichtstaak uit in het 

kader van algemeen belang, dan wel in het kader van de uitoefening van openbaar gezag (zie  

hoofdstuk 2 “Bevoegdheid tot het verwerken van persoonsgegevens) en hoeft persoonsgegevens op 

verzoek van een betrokkene niet te wissen.  

   

Recht van bezwaar 

De GGD verwerkt gegevens voor het uitoefenen van een taak van algemeen belang, dan wel in het 

kader van de uitoefening van openbaar gezag.  

In dat geval kan een betrokkene bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens als 

de betrokkene daarvoor een bijzondere persoonlijke redenen voor heeft.4 Als een betrokkene 

bezwaar maakt moet de gegevensverwerking worden stopgezet, tenzij er dwingende en 

gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en 

vrijheden van de betrokkene.  

 

  

                                                           
3 Zie artikel 17 AVG 
4 Zie artikel 21, lid 1 AVG. 

Samengevat  

 

 Zowel het college als de DPG zijn zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke en daarmee 

bevoegd tot het verwerken van gegevens. 

 De DPG is verantwoordelijk dat de verwerking van persoonsgegevens voldoet aan de 

privacyregelgeving. 

 Tussen het college en de DPG zijn geen verwerkingsovereenkomsten nodig. 

 Omdat de toezichthouders werken in een gezagsverhouding met de DPG zijn er geen 

verwerkingsovereenkomsten nodig tussen DPG en toezichthouders. 

 De GGD hoeft, voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens voor de toezichtstaak 

Wet kinderopvang, de betrokkene niet persoonlijk te informeren over de 

gegevensverwerking.  

 De GGD zal in de regel gehoor moeten geven aan een verzoek om inzage van een betrokkene.  

 De GGD hoeft geen gehoor te geven aan het wissen van persoonsgegevens als een 

betrokkene daar vanwege het recht op vergetelheid een verzoek toe doet.  
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2. Bevoegdheid tot het verwerken van persoonsgegevens 

 

2.1 Verwerkingsgrondslag AVG 
Het verwerken van persoonsgegevens moet gebaseerd zijn op een van de grondslagen uit artikel 6, 

lid 1 van de AVG. 

Eén van die grondslagen is: 

 

  

 

 

 

De toezichtstaak van de toezichthouder Wet kinderopvang is een taak in het kader van algemeen 

belang, dan wel in het kader van de uitoefening van openbaar gezag.  

 

Uit de Wet kinderopvang (hierna Wko) volgt dat het college de DPG aanwijzen als toezichthouder. 

Het is de taak van de toezichthouder om toe te zien op de naleving van de voorschriften uit de Wko. 

Daarvoor moet de toezichthouder onderzoek uitvoeren en het oordeel naar aanleiding van het 

onderzoek vastleggen in een inspectierapport. Om de toezichtstaak te kunnen vervullen kan het 

noodzakelijk zijn dat de toezichthouder persoonsgegevens moet verwerken. De persoonsgegevens 

die de toezichthouder verwerkt moeten voor die taak noodzakelijk zijn. In de Wko zelf zijn geen 

specifieke bepalingen opgenomen over gegevensverwerking.  

2.2 Algemene wet bestuursrecht (Awb) 
De toezichthouder heeft algemene toezichtsbevoegdheden op grond van de Awb. Zo mag de 

toezichthouder op grond van artikel 5:16 en 5:17 Awb zakelijke gegevens en bescheiden vorderen. 

Persoonsgegevens kunnen in bepaalde gevallen als “zakelijke gegevens” aangemerkt worden. 

Zaken als kindlijsten en de inroostering van beroepskrachten kunnen mogelijk worden aangemerkt 

als “zakelijke gegevens” wanneer deze standaard in de administratie van de houder zitten.5  

In de Awb is het evenredigheidsbeginsel opgenomen6. Dat betekent dat de toezichthouder slechts 

gebruik maakt van zijn bevoegdheden voor zover dat redelijkerwijs nodig is voor goed toezicht.  

2.3 Regeling Wet kinderopvang  
In artikel 11 van de Regeling Wet kinderopvang zijn eisen opgenomen voor de administratie van een 

kindercentrum en een gastouderbureau. De houder moet de gegevens als genoemd in artikel 11 aan 

de toezichthouder kunnen verstrekken. Het gaat hierbij deels om persoonsgegevens. Voor deze 

gegevens is het dus zonder meer duidelijk dat de toezichthouder deze mag opvragen gelet op de 

toezichtstaak.   

                                                           
5 Op 5 februari 2018 heeft de Centrale Raad van Beroep (ECLI:NL:CRVB:2018:269) geoordeeld dat in bepaalde 
gevallen persoonsgegevens kunnen worden begrepen onder ‘zakelijke gegevens’. Het moet dan redelijkerwijs 
nodig zijn voor de uitvoering van de toezichtstaak en de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit kunnen 
doorstaan. Ook moeten de persoonsgegevens een ‘zakelijk karakter’ hebben. In dit geval ging het om 
reisgegevens van (mogelijk frauderende) studenten die door DUO waren opgevraagd bij Translink (uitgever OV-
chipkaart). Zie ook kamerstukken II 1993/94, 23 700, nr 3, blz. 144, en 1994/95, 23 700, nr 5, blz. 85. 
6 Zie artikel 5:13 Awb.  

Grondslag rechtmatigheid gegevensverwerking – artikel 6, lid 1, onder e AVG  

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 
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Voor gegevens die niet expliciet zijn genoemd in artikel 11 Regeling Wet kinderopvang moet de 

toezichthouders zich per geval afvragen of deze nodig zijn voor het uitoefenen van de toezichtstaak.  

 

   

 

  

Samengevat  

 Als toezichthouder ben je bevoegd om persoonsgegevens te verwerken. 

 Als je voor je onderzoek persoonsgegevens verwerkt die niet genoemd staan in artikel 11 

Regeling wet kinderopvang, dan moet je goed kunnen beargumenteren waarom je die 

gegevens nodig hebt voor je taak als toezichthouder.  
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3. Soorten persoonsgegevens  

 

3.1 Persoonsgegevens bij toezichtstaak 
De toezichthouder onderzoekt of de houder voldoet aan de kwaliteitseisen uit de Wko en 

onderliggende regelgeving. In onderstaande tabel staan een aantal voorbeelden van documenten 

met persoonsgegevens die een toezichthouder nodig kan hebben om te beoordelen of aan de 

kwaliteitseisen wordt voldaan.   

 
De toezichthouder mag deze persoonsgegevens gelet op zijn bevoegdheden verwerken (zie 

hoofdstuk 2 “Bevoegdheid tot het verwerken van persoonsgegevens”). 

 

3.2 Bijzondere persoonsgegevens  

Foto’s van personen zijn bijzondere persoonsgegevens omdat hieruit ras of etnische afkomt blijkt. 

Het is verboden om bijzondere persoonsgegevens te verwerken, tenzij een wettelijke uitzondering 

van toepassing is. Voor de toezichthouder Wet kinderopvang gelden geen uitzonderingen en dus 

mag de toezichthouder voor zijn toezichtstaak geen foto’s van personen gebruiken.  

Wel mag de toezichthouder ten behoeve van het onderzoek gebruik maken van foto’s waarop geen 

personen staan, zoals bijvoorbeeld van kapotte speeltoestellen.7 Ook mogen foto’s gemaakt worden 

van relevante bescheiden (denk aan kindlijsten en personeelsroosters).8     

 

3.3 BSN 
Het BSN is geen bijzonder persoonsgegeven, maar heeft wel en aparte status. Het is verboden dit te 

verwerken, tenzij de wet het mogelijk maakt. Voor overheidsorganen - en daarmee voor de 

toezichthouder Wet kinderopvang - geldt een algemene bepaling dat zij voor de uitvoering van hun 

taak gebruik mogen maken van het BSN.9  

Op grond van artikel 11 van het Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse 

kinderopvang en personenregister kinderopvang is de toezichthouder bevoegd om het PRK te 

                                                           
7 Dit valt onder het recht van het onderzoeken en opnemen van zaken als bedoeld in artikel 5:18 Awb. 
8 Dit valt onder het recht van inzage als bedoeld in artikel 5:17 Awb  
9 Dit volgt uit artikel 10 Wet algemene bepalingen burgerservicenummer.   

Kwaliteitseis Gegevens  

Maximum aantal kindplaatsen Overzicht ingeschreven kinderen/Contracten 
houder en ouders 

Kwalificatie eisen beroepskrachten Diploma’s/ EHBO certificaten 

Koppelingen in het personenregister Personeelslijst/ BSN 

Ingezet personeel Personeelslijst/Legitimatiebewijs  

Aantal ingezette beroepskrachten op het aantal 
kinderen (Beroepskracht-kindratio) 

Overzicht ingezette beroepskrachten/Overzicht 
aanwezige kinderen 

Verblijf in stamgroep/tweede stamgroep met 
toestemming ouders 

Overzicht aanwezige kinderen/Contracten 
houder en ouders 

Oudercommissie Overzicht samenstelling oudercommissie 

Huisgenoten op adres gastouder Legitimatiebewijs 

Onder toezichtstelling kind gastouder BSN/Naam/Geboortedatum 
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raadplegen. Als hiervoor een BSN nodig is, mag de toezichthouder voor de raadpleging van het PRK 

daarvan gebruik maken. Dit mag de toezichthouder opvragen bij de houder. De houder is verplicht 

om medewerking te verlenen aan het onderzoek van de toezichthouder. Op grond daarvan moet een 

houder BSN gegevens tonen aan de toezichthouder.  

 

Sinds 1 juli 2018 is in artikel 11 Regeling Wet kinderopvang opgenomen dat de houder de BSN van de 

personen die over een VOG moeten beschikken in de administratie van het kindercentrum of 

gastouderbureau moet opnemen.  

 

  

Samengevat  

 Als toezichthouder mag je “gewone” persoonsgegevens verwerken. 

 Als toezichthouder mag je persoonsgegevens in de vorm van BSN verwerken. 

 Als toezichthouder mag je geen foto’s van personen verwerken.  
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4. Bewaren van persoonsgegevens  
 

4.1 Opslagbeperking  
Onder de AVG gelden dezelfde regels voor het bewaren van persoonsgegevens als onder de Wet 

bescherming persoonsgegevens. Uitgangspunt van de AVG is dat persoonsgegeven niet langer 

worden bewaard dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking. Dit wordt ook wel de 

opslagbeperking genoemd.10 Er geldt dus op grond van de AVG geen concrete bewaartermijn voor 

persoonsgegevens. 

Elke GGD moet dus zelf bepalen hoe lang persoonsgegevens worden bewaard. Dit hangt af van de 

vraag hoe lang de gegevens nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verzameld of worden 

gebruikt.  

De toezichthouder heeft persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van feitelijk onderzoek en het 
opstellen van het inspectierapport. Gedurende het onderzoek en het opstellen van het rapport 
mogen de persoonsgegevens  dan ook door de toezichthouder worden bewaard. In de beleidsregel 
werkwijze toezichthouder kinderopvang zijn regels opgenomen over het proces van het 
inspectierapport.11 Daaruit volgt een uiterste termijn waarbinnen een inspectierapport moet zijn 
vastgesteld. Maar deze regels zijn niet voor alle type onderzoeken gelijk en niet op alle type 
onderzoeken van toepassing. Ook kan het zijn dat een rapport wordt vastgesteld voor de uiterlijke 
termijn. Voor toezichtgegevens kan daarom niet vooraf worden bepaald hoe lang deze nodig zijn 
voor het doel waarvoor ze verzameld worden. In dat geval moet de GGD in een bewaarbeleid 
vastleggen welke criteria gelden voor het vaststellen van de bewaartermijn.  

 

4.2 Archivering en doelbinding  
Er zijn geen andere wetten of regels waarin bewaartermijnen zijn vastgelegd voor de 

persoonsgegevens die de toezichthouder verwerkt. Daarom zal de GGD de persoonsgegevens die de 

toezichthouder heeft verwerkt na het vaststellen van het inspectierapport moeten vernietigen. Het 

gaat hier dus alleen om persoonsgegevens en niet om andere gegevens die voor het toezicht zijn 

verzameld. Deze gegevens mogen wel in het archief bewaard worden.  

Op grond van de Archiefwet kan de overheid verplicht zijn om bepaalde gegevens voor onbepaalde 

tijd in een archief te bewaren. De persoonsgegevens die de toezichthouder verwerkt voor het 

uitoefenen van de feitelijke toezichtstaak zijn niet van een zodanig algemeen belang dat deze gelet 

op de Archiefwet gearchiveerd moeten worden. Vanuit de taak van de GGD gezien, is de Archiefwet 

geen aanleiding om persoonsgegevens langer te bewaren dan noodzakelijk voor het doel waarvoor 

ze zijn verzameld of worden gebruikt.   

                                                           
10 Zie artikel 5, lid 1 onder e van de AVG. 
11 Zie artikel 6 Beleidsregel werkwijze toezichthouder kinderopvang.  

Samengevat  

 Het criterium voor het bepalen van de bewaartermijn van toezichtgegevens is: “totdat 
het inspectierapport is vastgesteld”. 

 



10 
 

4.2.1 Doorsturen van persoonsgegevens naar de gemeente 
Wel kan het zo zijn dat de persoonsgegevens die de toezichthouder voor zijn taak heeft verwerkt, 

nog relevant zijn voor de gemeente, omdat het college van B&W eindverantwoordelijk is voor het 

toezicht op de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang. Het doorsturen van persoonsgegevens 

(verdere verwerking van persoonsgegevens) die de GGD heeft verzameld in het kader van de 

feitelijke toezichtstaak aan de gemeente valt binnen het beginsel van doelbinding.12  

 

Uit de Handleiding wet bescherming persoonsgegevens die is opgesteld door het ministerie van 

Justitie blijkt expliciet dat persoonsgegevens verstrekt mogen worden aan een bestuursorgaan als 

dat nodig is voor de goede vervulling van de publiekrechtelijke taak.13 Het orgaan dat de gegevens 

ontvangt, in dit geval de gemeente, moet uiteraard wel een grondslag (doel) voor verwerking 

hebben. In de genoemde handleiding wordt het voorbeeld van een bezwaarzaak genoemd. Zodra de 

gemeente de gegevens heeft ontvangen, zijn beide organisaties zelfstandig verantwoordelijk voor de 

verwerking. 

Het is aan te raden de momenten van uitwisseling met de gemeente in kaart te brengen en te 

beoordelen op doel en noodzaak van de uitwisseling. Omdat zowel de gemeente als de 

toezichthouder in systemen als LRK, PRK en GIR al toegang hebben tot bepaalde persoonsgegevens, 

is het doorsturen van die persoonsgegevens niet per se noodzakelijk en wordt dan ook afgeraden. 

Het is mogelijk om in de GIR documenten toe te voegen en die met de gemeente in GIR Handhaven 

te delen. De GIR heeft echter geen archieffunctie. Als de toezichthouder het gedeelde document in 

verband met de AVG na het afronden van de inspectie uit GIR toezicht verwijderd dan is deze ook 

voor de gemeente niet meer beschikbaar via GIR Handhaven. Mocht het document voor de 

gemeente van belang zijn, dan moet de toezichthouder er dus voor zorgen dat het document op een 

andere beveiligde wijze bij de gemeente terechtkomt.  

 

 

                                                           
12 Zie artikel 6, lid 1, onder b van de AVG 
13 Ministerie van Justitie, Dan Haag, april 2002, Handleiding voor verwerkers van persoonsgegevens, p. 23 en 
24. 

Samengevat  

 Zodra het inspectierapport is afgerond, moeten persoonsgegevens worden vernietigd 
of doorgestuurd worden aan de gemeente. 

 Toezichtgegevens die geen persoonsgegeven zijn mag de GGD archiveren.   

 

Samengevat  

 Persoonsgegevens moeten op een dusdanig manier worden verwerkt dat een passende 

beveiliging ervan gewaarborgd is 

 Uitwisseling tussen GGD en gemeente mag alleen als dat nodig is voor de goede 

vervulling van de publiekrechtelijke taak. 
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5. Beveiliging van persoonsgegevens  

 

5.1 Datalek 
De AVG verandert niets aan de manier waarop naar datalekken wordt gekeken. De meldplicht geldt 

sinds 2016. De AVG stelt wel strengere eisen aan de registratie van de datalekken in een 

organisatie. Organisaties moet alle datalekken documenteren. Met deze documentatie moet de 

Autoriteit Persoonsgegevens kunnen controleren of zij aan de meldplicht hebben voldaan.  

Een datalek doet zich voor als een inbreuk ontstaat in verband met persoonsgegevens.14 De 

Autoriteit Persoonsgegevens heeft deze definitie uitgewerkt in beleidsregels.15 Daarin staat dat er 

sprake is van een datalek als zich daadwerkelijk een beveiligingsincident heeft voorgedaan. Denk 

hierbij aan het kwijtraken van een USB- stick, diefstal van een laptop of de inbraak door een hacker, 

maar ook aan een verkeerde bijlage bij een email, of een verkeerd geadresseerde email. Een datalek 

kan zich ook voordoen als niet kan worden uitgesloten dat onbevoegden de persoonsgegevens 

hebben ingezien. Het kan dus ook gaan om een theoretische kans. Het onbeveiligd versturen van 

persoonsgegevens per mail is op zich al een datalek.  

5.2 Mailverkeer van houder naar toezichthouder 
De organisatie die de mail verzendt of opvraagt, moet voor e-mail maatregelen treffen om te 

voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de informatie. In de wet staat niet precies 

omschreven welke maatregelen getroffen moeten worden. Wel dat deze passend moeten zijn. Dat 

kan bijvoorbeeld door het versleutelen van de persoonsgegevens in een e-mailbijdrage of het 

versleutelen van het e-mailverkeer tussen mailservers met behulp van een of meerdere moderne 

internetstaandaard(en). 

 

Zoals besproken in hoofdstuk 2 “Bevoegdheid tot het verwerken van persoonsgegevens” mag de 

toezichthouder persoonsgegevens verwerken als dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de 

toezichtstaak.  

Hoewel de toezichthouder op basis van de Awb het recht heeft op inzage van de administratie16, 

waaronder soms persoonsgegevens, betekent dat geen recht van laten toezenden van gegevens. 

Voor de onderdelen van de administratie die genoemd staan in artikel 11 Regeling wet kinderopvang 

geldt dat de houder deze op verzoek van de toezichthouder moet verstrekken (zie artikel 11, lid 1 

onder a). Deze verplichting gaat verder dan alleen het ter inzage hebben van de administratie. Het 

toesturen van gegevens (per mail) is een vorm van verstrekken.   

Persoonsgegevens mogen alleen op een veilige manier verwerkt worden. Het uitwisselen van deze 

gegevens moet zorgvuldig gebeuren.17 Dat betekent dat de persoonsgegevens op een dusdanig 

manier worden verwerkt dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is. Dit kan door het nemen 

van technische of organisatorische maatregelen. 

De GGD en de houder van een kinderopvangorganisatie hebben beiden een eigen 
verantwoordelijkheid om persoonsgegevens beveiligd te verwerken. Wanneer de toezichthouder de 
houder vraagt om informatie via de mail te versturen dan moet de houder dit op een veilig manier 

                                                           
14 Art 33. AVG 
15 Autoriteit persoonsgegevens, De meldplicht datalekken in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), 
Beleidsregels voor toepassing van artikel 34a van de Wbp, december 2015. 
16 Zie artikel 5:17 Awb. 
17 Art. 5, lid 1 f AVG 
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doen. Hoewel de toezichthouder er over het algemeen vanuit moet kunnen gaan dat de houder zijn 
zaken op orde heeft -en deze daar volledig verantwoordelijk voor blijft-, heeft de toezichthouder ook 
een zorgplicht op dit vlak. De houder moet weliswaar op basis van de Awb meewerken aan het 
toezicht18, maar tegelijkertijd  moet de toezichthouder zijn toezichtbevoegdheden op de minst 
belastende wijze inzetten. Als het beveiligd versturen van persoonsgegevens via de mail voor de 
houder niet mogelijk blijkt, moet de toezichthouder dan ook bekijken of ier een minder belastende 
manier is om de persoonsgegevens uit te wisselen.  

Een oplossing kan bijvoorbeeld zijn om als GGD het beveiligd per mail verzenden van 
persoonsgegevens door de houder aan de toezichthouder mogelijk te maken. Als het digitaal veilig 
versturen per mail niet mogelijk is, is aangetekende post of het persoonlijk overhandigen van de 
gegevens een alternatief voor de houder.  
Voor de gegevens die op grond van artikel 11 Regeling Wet kinderopvang in de administratie van de 
houder moeten zitten, kan de toezichthouder verlangen dat de houder deze op het kindercentrum of 
het gastouderbureau beschikbaar stelt (zie artikel 11, lid 4 Regeling Wet kinderopvang). In dat geval 
hoeft de houder geen persoonsgegeven te versturen. 

 

  

                                                           
18 Zie artikel 5:20 Awb. 

Samengevat  

 Een datalek doet zich voor als een inbreuk ontstaat in verband met persoonsgegevens. 

 Bij een datalek kan het ook gaan om een theoretische kans dat onbevoegden 

persoonsgegevens hebben ingezien. 

 Het onbeveiligd versturen van mail is al een datalek. 

 Een toezichthouder kan van een houder vragen om persoonsgegevens per mail op te 

sturen. Als de houder daar om beveiligingsredenen niet aan kan voldoen, is het raadzaam 

om een alternatief te bieden. 

 



13 
 

6. Achtergrondinformatie  

 

6.1 Wet- en regelgeving  

 

6.1.1 AVG  
Hieronder staan de artikelen uit de AVG waar in deze handleiding naar wordt verwezen.  

De complete en actuele tekst van de AVG vind je hier: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/verordening_2016_-

_679_definitief.pdf  

 

Artikel 4 

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:  

1) “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; 

2) “verwerking”: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot 

persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde 

procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, 

opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op 

andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van 

gegevens; 

7) “verwerkingsverantwoordelijke”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een 

overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel 

van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen 

van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden 

vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke 

criteria deze wordt aangewezen;  

8) “verwerker”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een 

ander orgaan die/ dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens 

verwerkt;  

9) “ontvanger”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een 

ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt. 

Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bijzonder 

onderzoek overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijke recht gelden echter niet als ontvangers; 

de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties strookt met de 

gegevensbeschermingsregels die op het betreffende verwerkingsdoel van toepassing zijn; 

 

Artikel 5  

Lid 1  

Persoonsgegevens moeten: 

a) worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en 

transparant is (“rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie”); 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/verordening_2016_-_679_definitief.pdf
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/verordening_2016_-_679_definitief.pdf
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b) voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld 

en mogen vervolgens niet verder op een met die doeleinden onverenigbare wijze worden 

verwerkt; de verdere verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, 

wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden wordt overeenkomstig 

artikel 89, lid 1, niet als onverenigbaar met de oorspronkelijke doeleinden beschouwd 

(“doelbinding”);  

c) toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor 

zij worden verwerkt (“minimale gegevensverwerking”); 

d) juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd; alle redelijke maatregelen moeten worden 

genomen om de persoonsgegevens die, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, 

onjuist zijn, onverwijld te wissen of te rectificeren (“juistheid”); 

e) worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te identificeren 

dan voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk is; 

persoonsgegevens mogen voor langere perioden worden opgeslagen voor zover de 

persoonsgegevens louter met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk 

of historisch onderzoek of statistische doeleinden worden verwerkt overeenkomstig artikel 89, 

lid 1, mits de bij deze verordening vereiste passende technische en organisatorische maatregelen 

worden getroffen om de rechten en vrijheden van de betrokkene te beschermen 

(“opslagbeperking”); 

f) door het nemen van passende technische of organisatorische maatregelen op een dusdanige 

manier worden verwerkt dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is, en dat zij onder 

meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk 

verlies, vernietiging of beschadiging (“integriteit en vertrouwelijkheid”).  

Lid 2  

De verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van lid 1 en kan deze 

aantonen („verantwoordingsplicht”) 

 

Artikel 6, lid 1 

De verwerking is alleen rechtmatig indien en voor zover aan ten minste een van de onderstaande 

voorwaarden is voldaan: 

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. 

 

Artikel 6, lid 3  

De rechtsgrond voor de in lid 1, punten c) en e), bedoelde verwerking moet worden vastgesteld bij: 

a) Unierecht; of b) lidstatelijk recht dat op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is. Het 

doel van de verwerking wordt in die rechtsgrond vastgesteld of is met betrekking tot de in lid 1, punt 

e), bedoelde verwerking noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor 

de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend. Die 

rechtsgrond kan specifieke bepalingen bevatten om de toepassing van de regels van deze 

verordening aan te passen, met inbegrip van de algemene voorwaarden inzake de rechtmatigheid 

van verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke; de types verwerkte gegevens; de 

betrokkenen; de entiteiten waaraan en de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens mogen 

worden verstrekt; de doelbinding; de opslagperioden; en de verwerkingsactiviteiten en -procedures, 

waaronder maatregelen om te zorgen voor een rechtmatige en behoorlijke verwerking, zoals die 

voor andere specifieke verwerkingssituaties als bedoeld in hoofdstuk IX. Het Unierecht of het 
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lidstatelijke recht moet beantwoorden aan een doelstelling van algemeen belang en moet evenredig 

zijn met het nagestreefde gerechtvaardigde doel. 

 

Artikel 15 

Lid 1 

De betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke uitsluitsel te verkrijgen over 

het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om 

inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens en van de volgende informatie: 

a) de verwerkingsdoeleinden; 

b) de betrokken categorieën van persoonsgegevens; 

c) de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden 

verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties; 

d) indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen 

worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen; 

e) dat de betrokkene het recht heeft de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken dat 

persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist, of dat de verwerking van hem betreffende 

persoonsgegevens wordt beperkt, alsmede het recht tegen die verwerking bezwaar te maken; 

f) dat de betrokkene het recht heeft klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; 

g) wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare 

informatie over de bron van die gegevens; 

h) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 22, leden 1 en 

4, bedoelde profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende 

logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene. 

Lid 2 

Wanneer persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of een internationale 

organisatie, heeft de betrokkene het recht in kennis te worden gesteld van de passende waarborgen 

overeenkomstig artikel 46 inzake de doorgifte. 

Lid 3 

De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene een kopie van de persoonsgegevens die 

worden verwerkt. Indien de betrokkene om bijkomende kopieën verzoekt, kan de 

verwerkingsverantwoordelijke op basis van de administratieve kosten een redelijke vergoeding 

aanrekenen. Wanneer de betrokkene zijn verzoek elektronisch indient, en niet om een andere 

regeling verzoekt, wordt de informatie in een gangbare elektronische vorm verstrekt. 

Lid 4 

Het in lid 3 bedoelde recht om een kopie te verkrijgen, doet geen afbreuk aan de rechten en 

vrijheden van anderen. 

Artikel 17 

Lid 1  

De betrokkene heeft het recht van de verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging 

wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen en de verwerkingsverantwoordelijke is 

verplicht persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen wanneer een van de volgende 

gevallen van toepassing is: 

a) de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of 

anderszins verwerkt; 

http://www.privacy-regulation.eu/nl/artikel-22-geautomatiseerde-individuele-besluitvorming-waaronder-profilering-EU-AVG.htm
http://www.privacy-regulation.eu/nl/artikel-46-doorgiften-op-basis-van-passende-waarborgen-EU-AVG.htm
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b) de betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt 

a), of artikel 9, lid 2, punt a), berust, in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking; 

c) de betrokkene maakt overeenkomstig artikel 21, lid 1, bezwaar tegen de verwerking, en er zijn 

geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of de betrokkene 

maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2; 

d) de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt; 

e) de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het 

lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke 

rust; 

f) de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de 

informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1. 

Lid 2 

Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en 

overeenkomstig lid 1 verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt hij, rekening houdend met 

de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische 

maatregelen, om verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de 

hoogte te stellen dat de betrokkene de verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht om iedere 

koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen. 

Lid 3 

De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing voor zover verwerking nodig is: 

a) voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie; 

b) voor het nakomen van een in een het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke 

verwerkingsverplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust, of voor het vervullen van 

een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan de 

verwerkingsverantwoordelijke is verleend; 

c) om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, 

lid 2, punten h) en i), en artikel 9, lid 3; 

d) met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of 

statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, voor zover het in lid 1 bedoelde recht de 

verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in 

het gedrang dreigt te brengen; 

e) voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. 

Artikel 21 

Lid 1 

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband 

houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens 

op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van artikel 6, lid 1, met inbegrip van profilering op basis van 

die bepalingen. De verwerkingsverantwoordelijke staakt de verwerking van de persoonsgegevens 

tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen 

dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, 

uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. 

Artikel 33  

Lid 1 

Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden, meldt de 

http://www.privacy-regulation.eu/nl/artikel-6-rechtmatigheid-van-de-verwerking-EU-AVG.htm
http://www.privacy-regulation.eu/nl/artikel-9-verwerking-van-bijzondere-categorieen-van-persoonsgegevens-EU-AVG.htm
http://www.privacy-regulation.eu/nl/artikel-21-recht-van-bezwaar-EU-AVG.htm
http://www.privacy-regulation.eu/nl/artikel-21-recht-van-bezwaar-EU-AVG.htm
http://www.privacy-regulation.eu/nl/artikel-8-voorwaarden-voor-de-toestemming-van-kinderen-met-betrekking-tot-diensten-van-de-informatiemaatschappij-EU-AVG.htm
http://www.privacy-regulation.eu/nl/artikel-9-verwerking-van-bijzondere-categorieen-van-persoonsgegevens-EU-AVG.htm
http://www.privacy-regulation.eu/nl/artikel-9-verwerking-van-bijzondere-categorieen-van-persoonsgegevens-EU-AVG.htm
http://www.privacy-regulation.eu/nl/artikel-89-waarborgen-en-afwijkingen-verband-met-verwerking-met-het-oog-op-archivering-het-algemeen-belang-wetenschappel-EU-AVG.htm
http://www.privacy-regulation.eu/nl/artikel-6-rechtmatigheid-van-de-verwerking-EU-AVG.htm
http://www.privacy-regulation.eu/nl/artikel-6-rechtmatigheid-van-de-verwerking-EU-AVG.htm
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verwerkingsverantwoordelijke deze zonder onredelijke vertraging en, indien mogelijk, uiterlijk 72 uur 

nadat hij er kennis van heeft genomen, aan de overeenkomstig artikel 55 bevoegde 

toezichthoudende autoriteit, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met 

persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. Indien 

de melding aan de toezichthoudende autoriteit niet binnen 72 uur plaatsvindt, gaat zij vergezeld van 

een motivering voor de vertraging.    

Lid 2  

De verwerker informeert de verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging zodra hij 

kennis heeft genomen van een inbreuk in verband met persoonsgegevens. 

Lid 3 

In de in lid 1 bedoelde melding wordt ten minste het volgende omschreven of meegedeeld: 

a) de aard van de inbreuk in verband met persoonsgegevens, waar mogelijk onder vermelding van 

de categorieën van betrokkenen en persoonsgegevensregisters in kwestie en, bij benadering, het 

aantal betrokkenen en persoonsgegevensregisters in kwestie+ 

b) de naam en de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming of een ander 

contactpunt waar meer informatie kan worden verkregen; 

c) de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk in verband met persoonsgegevens; 

d) de maatregelen die de verwerkingsverantwoordelijke heeft voorgesteld of genomen om de 

inbreuk in verband met persoonsgegevens aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de 

maatregelen ter beperking van de eventuele nadelige gevolgen daarvan. 

Lid 4 

Indien en voor zover het niet mogelijk is om alle informatie gelijktijdig te verstrekken, kan de 

informatie zonder onredelijke vertraging in stappen worden verstrekt.  

Lid 5 

De verwerkingsverantwoordelijke documenteert alle inbreuken in verband met persoonsgegevens, 

met inbegrip van de feiten omtrent de inbreuk in verband met persoonsgegevens, de gevolgen 

daarvan en de genomen corrigerende maatregelen. Die documentatie stelt de toezichthoudende 

autoriteit in staat de naleving van dit artikel te controleren.   

6.1.2 Awb 
Hieronder staan de artikelen waar in deze handleiding naar wordt verwezen.  

De complete en actuele tekst van de Awb vind je hier: 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2018-05-01  

 

Artikel 5:11 

Onder toezichthouder wordt verstaan: een persoon, bij of krachtens wettelijk voorschrift belast met 

het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift. 

Artikel 5:13 

Een toezichthouder maakt van zijn bevoegdheden slechts gebruik voor zover dat redelijkerwijs voor 

de vervulling van zijn taak nodig is. 

Artikel 5:17 

Lid 1   

Een toezichthouder is bevoegd inzage te vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden.  

http://www.privacy-regulation.eu/nl/artikel-55-competentie-EU-AVG.htm
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2018-05-01
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Lid 2  

Hij is bevoegd van de gegevens en bescheiden kopieën te maken.  

Lid 3 

Indien het maken van kopieën niet ter plaatse kan geschieden, is hij bevoegd de gegevens en 

bescheiden voor dat doel voor korte tijd mee te nemen tegen een door hem af te geven schriftelijk 

bewijs. 

Artikel 5:18 

Lid 1 

Een toezichthouder is bevoegd zaken te onderzoeken, aan opneming te onderwerpen en daarvan 

monsters te nemen.  

Lid 2 

Hij is bevoegd daartoe verpakkingen te openen.  

Artikel 5:20 

Lid 1 

Een ieder is verplicht aan een toezichthouder binnen de door hem gestelde redelijke termijn alle 

medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs kan vorderen bij de uitoefening van zijn 

bevoegdheden. 

 

6.1.3 Wet algemene bepalingen burgerservicenummer 
Hieronder staan de artikelen waar in deze handleiding naar wordt verwezen.  

De complete en actuele tekst van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer vind je hier: 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0022428/2014-01-06  

 

Artikel 10 

Overheidsorganen kunnen bij het verwerken van persoonsgegevens in het kader van de uitvoering 
van hun taak gebruik maken van het burgerservicenummer, met inachtneming van hetgeen bij of 
krachtens dit hoofdstuk is bepaald. 
 

6.1.4 Regeling Wet kinderopvang  
Hieronder staan de artikelen waar in deze handleiding naar wordt verwezen. 

De complete en actuele tekst van de Regeling Wet kinderopvang vind je hier: 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0017252/2018-03-01  

Artikel 11  

Lid 1  

De administratie van een kindercentrum of gastouderbureau is zodanig ingericht dat op verzoek van: 

a) de toezichthouder, bedoeld in artikel 1.61 van de wet, tijdig de gegevens, bedoeld in het tweede 

lid, onder a tot en met e, respectievelijk in het derde lid, kunnen worden verstrekt die voor de 

naleving van bij en krachtens hoofdstuk 1, afdeling 3, paragrafen 2 en 3, van de wet gegeven 

voorschriften van belang zijn; of 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0022428/2014-01-06
http://wetten.overheid.nl/BWBR0017252/2018-03-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0017017&artikel=1.61&g=2018-05-31&z=2018-05-31
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0017017&paragraaf=2&g=2018-05-31&z=2018-05-31
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0017017&paragraaf=3&g=2018-05-31&z=2018-05-31
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b) de Belastingdienst/Toeslagen of het college tijdig, de gegevens of inlichtingen over de gegevens, 

bedoeld in het tweede lid, onder e en f, respectievelijk derde lid, eerste zin, voor zover 

betrekking hebbend op onderdeel e, en tweede zin, onder b, c, d, e of f kunnen worden verstrekt 

die voor de aanspraak van een ouder op en de hoogte van de kinderopvangtoeslag of de hoogte 

van de tegemoetkoming van de gemeente van belang zijn. 

Lid 2  

De administratie van een kindercentrum bevat de volgende gegevens: 

a) een overzicht van alle personen die op grond van artikel 1.50, derde lid, van de wet over een 
verklaring omtrent het gedrag moeten beschikken, vermeldende in ieder geval naam, 
burgerservicenummer, geboortedatum, en voor wat betreft de bij het kindercentrum werkzame 
beroepskrachten eveneens de behaalde diploma’s en getuigschriften, 

b) een afschrift van het veiligheids- en gezondheidsbeleid, bedoeld in de artikelen 4 en 13 van het 
Besluit kwaliteit kinderopvang, 

c) een overzicht van de omvang en de samenstelling van de oudercommissie, bedoeld in artikel 
1.58 van de wet, 

d) een afschrift van het reglement van de oudercommissie, bedoeld in artikel 1.59 van de wet, 
e) een overzicht van alle ingeschreven kinderen, vermeldende per kind: naam, geboortedatum, 

adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en het adres en telefoonnummer van de ouders, 
en 

f) afschriften van alle met ouders overeengekomen schriftelijke overeenkomsten, vermeldende per 
overeenkomst: de soort kinderopvang waarop de overeenkomst betrekking heeft, de voor die 
kinderopvang te betalen prijs per uur, naam, geboortedatum en adres van het kind, het aantal 
uren kinderopvang per jaar en de duur van de overeenkomst. 

Lid 3  

Het tweede lid, onder a, en c tot en met e is van overeenkomstige toepassing op de administratie van 

een gastouderbureau. De administratie van een gastouderbureau bevat tevens de volgende 

gegevens: 

a) een overzicht van alle bij dat gastouderbureau aangesloten gastouders, vermeldende in ieder 

geval naam en adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, 

b) afschriften van alle met vraagouders overeengekomen schriftelijke overeenkomsten, 

vermeldende per overeenkomst: de voor de gastouderopvang te betalen prijs per uur en, indien 

van toepassing, de bemiddelingskosten, naam, geboortedatum, adres, postcode en woonplaats 

van het kind, het aantal uren gastouderopvang per kind per jaar, evenals de duur van de 

overeenkomst, 

c) bankafschriften waaruit de betalingen van de vraagouder aan het gastouderbureau blijken, 

d) bankafschriften waaruit de betalingen van het gastouderbureau aan de gastouder blijken, 

e) een jaaroverzicht per voorziening voor gastouderopvang, met vermelding van het unieke 

registratienummer, de naam en de geboortedatum van de gastouder, met daarin: 

 het door het gastouderbureau aan de voorziening voor gastouderopvang betaalde 

bedrag per jaar, 

 het door het gastouderbureau aan de voorziening voor gastouderopvang betaalde 

bedrag per kind per jaar, het aantal uren afgenomen opvang per kind per jaar, de 

gemiddelde uurprijs per kind per jaar, en 

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0017017&artikel=1.50&g=2018-07-13&z=2018-07-13
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0039936&artikel=4&g=2018-07-13&z=2018-07-13
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0039936&artikel=13&g=2018-07-13&z=2018-07-13
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0039936&artikel=13&g=2018-07-13&z=2018-07-13
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0017017&artikel=1.58&g=2018-07-13&z=2018-07-13
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0017017&artikel=1.58&g=2018-07-13&z=2018-07-13
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0017017&artikel=1.59&g=2018-07-13&z=2018-07-13
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 de naam van de vraagouders die van de voorziening voor gastouderopvang gebruik 

maken onder vermelding van het burgerservicenummer van deze vraagouders, 

f) een jaaroverzicht per vraagouder, met vermelding van de naam, het burgerservicenummer en de 

geboortedatum van de vraagouder, met daarin: 

 het aan het gastouderbureau over dat jaar te betalen bedrag per kind, 

 opgave van aantal uren per jaar dat per kind is afgenomen en de gemiddelde uurprijs per 

kind, 

 de voorzieningen voor gastouderopvang waar de vraagouder gebruik van maakt onder 

vermelding van het unieke registratienummer van deze gastouders, 

 een afschrift van de risico-inventarisatie, bedoeld in artikel 1.51 van de wet. 

Lid 4  

De houder van een kindercentrum of gastouderbureau kan de gegevens, bedoeld in het tweede of 

derde lid, op een andere plaats administreren dan op de plaats van vestiging van het kindercentrum 

of van het gastouderbureau, mits de gegevens, bedoeld in het tweede lid, onder a tot en met e, 

respectievelijk in het derde lid, op verzoek van de toezichthouder, bedoeld in artikel 1.61 van de wet, 

bij een onderzoek onverwijld beschikbaar komen op de plaats van vestiging van het kindercentrum of 

van het gastouderbureau. 

 

6.1.5 Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en 

personenregister kinderopvang 
Hieronder staan de artikelen waar in deze handleiding naar wordt verwezen.  

Het complete Besluit regsisters vind je hier: http://wetten.overheid.nl/BWBR0030892/2018-03-01  

 

Artikel 11 

Het personenregister kinderopvang kan worden geraadpleegd door: 

a) de ingeschrevene voor zover het betreft de invoer en raadpleging van zijn gegevens; 

b)  de houder van een kindercentrum of van een gastouderbureau voor zover het betreft het leggen 

en verbreken van de koppeling met en het raadplegen van de gegevens van de in de artikelen 

1.50, derde lid, 1.56, derde lid, en 1.56b, derde lid, van de wet genoemde personen, inclusief 

hemzelf; 

c) het college in verband met de besluiten op de aanvragen, bedoeld in de artikelen 1.45 en 1.46 

van de wet, en voor het toezicht op de naleving en de toezichthouder voor het uitoefenen van de 

toezichtstaak zoals neergelegd in hoofdstuk 1, afdeling 4, paragraaf 1, van de wet; en 

d) de bewerker. 

 

6.1.6 Beleidsregel werkwijze toezichthouder kinderopvang  
Hieronder staan de artikelen waar in deze handleiding naar wordt verwezen.  

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0017017&artikel=1.51&g=2018-05-31&z=2018-05-31
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0017017&artikel=1.61&g=2018-05-31&z=2018-05-31
http://wetten.overheid.nl/BWBR0030892/2018-03-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0017017&artikel=1.50&g=2018-05-18&z=2018-05-18
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0017017&artikel=1.50&g=2018-05-18&z=2018-05-18
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0017017&artikel=1.56&g=2018-05-18&z=2018-05-18
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0017017&artikel=1.56b&g=2018-05-18&z=2018-05-18
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0017017&artikel=1.45&g=2018-05-18&z=2018-05-18
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0017017&artikel=1.46&g=2018-05-18&z=2018-05-18
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0017017&artikel=1.46&g=2018-05-18&z=2018-05-18
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0017017&paragraaf=1&g=2018-05-18&z=2018-05-18
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De complete Beleidsregel werkwijze toezichthouder vind je hier: 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0032415/2018-01-01  

 

Artikel 6 

Lid 1 

De toezichthouder stuurt het ontwerp van het inspectierapport binnen zes weken na afronding van 

de werkzaamheden, bedoeld in de artikelen 3, 4, 4a, 4b, 4e voor zover sprake is van een 

steekproefsgewijs onderzoek of 4f, aan de houder bij wiens vestiging het onderzoek is uitgevoerd. 

Lid 2 

Binnen twee weken na de verzending van het ontwerp van het inspectierapport, bedoeld in het 

eerste lid, voert de toezichthouder overleg met de houder en is de houder in de gelegenheid zijn 

zienswijze, bedoeld in artikel 1.63, derde lid, van de wet, kenbaar te maken. 

Lid 3  

De toezichthouder stelt het inspectierapport binnen een week na afloop van de twee weken, 

bedoeld in het tweede lid, vast. 

Lid 4  

In uitzondering op het derde lid, stelt de toezichthouder het inspectierapport naar aanleiding van 

een nader onderzoek als bedoeld in artikel 1.62, vijfde lid, van de wet uiterlijk binnen een week na 

afronding van de werkzaamheden, bedoeld in de artikel 4c en artikel 4e,vast. 

Lid 5  

De toezichthouder stelt het college in kennis van de vaststelling van het inspectierapport. 

Lid 6  

Dit artikel is niet van toepassing op een onderzoek voor registratie als bedoeld in de artikelen 2 en 

4d. 

  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0032415/2018-01-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0032415/2018-01-01#Paragraaf2_Artikel3
http://wetten.overheid.nl/BWBR0032415/2018-01-01#Paragraaf2_Artikel4
http://wetten.overheid.nl/BWBR0032415/2018-01-01#Paragraaf2_Artikel4a
http://wetten.overheid.nl/BWBR0032415/2018-01-01#Paragraaf2_Artikel4b
http://wetten.overheid.nl/BWBR0032415/2018-01-01#Paragraaf3_Artikel4e
http://wetten.overheid.nl/BWBR0032415/2018-01-01#Paragraaf3_Artikel4f
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0017017&artikel=1.63&g=2018-05-25&z=2018-05-25
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0017017&artikel=1.62&g=2018-05-25&z=2018-05-25
http://wetten.overheid.nl/BWBR0032415/2018-01-01#Paragraaf2_Artikel4c
http://wetten.overheid.nl/BWBR0032415/2018-01-01#Paragraaf3_Artikel4e
http://wetten.overheid.nl/BWBR0032415/2018-01-01#Paragraaf2_Artikel2
http://wetten.overheid.nl/BWBR0032415/2018-01-01#Paragraaf3_Artikel4d
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6.2 Handleidingen  
In het ondersteuningsportaal zijn bij de deze handleiding twee algemene handleidingen van het 

Ministerie bijgevoegd: 

 Ministerie van Justitie en Veiligheid, Den Haag, januari 2018, Handleiding Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG) 

 Ministerie van Justitie, Dan Haag, april 2002, Handleiding voor verwerkers van 

persoonsgegevens 

6.3 Handige link(s) 
 https://autoriteitpersoonsgegevens.nl 
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