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Portefeuille : T. Groot 

 

Aanleiding 

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 7 juli is de Jaarrapportage Gegevensbescherming 
aan de orde geweest. Deze Jaarrapportage gaf aanleiding tot het stellen van een drietal vragen: 

a. Wat wordt bedoeld met ‘impactvolle data-lekken’?; 
b. Ketensamenwerking: wie in de keten is archief plichtig? 

c. Ketensamenwerking: mag/ kan de AVG gebruikt worden om gegevensuitwisseling te 
weigeren? 

 

Doel van de memo 

Deze Memo heeft tot doel bovenbeschreven vragen te beantwoorden. 
 

Achtergrondinformatie 

a. Wat wordt bedoeld met impactvolle datalekken? 
Impactvolle datalekken zijn datalekken die gemeld zijn bij de Autoriteit Persoonsgegevens 
(AP). In de rapportageperiode zijn drie datalekken gemeld bij de AP. Het ging daarbij in alle 
drie gevallen om het publiceren van persoonsgegevens in een besluit (naar aanleiding van 
een bijvoorbeeld een vergunningaanvraag) op de website van OD NHN. 

 
b. Ketensamenwerking: wie in de keten is archief plichtig?  

Dit is een ruim geformuleerde vraag. De OD NHN is in ieder geval verantwoordelijk voor de 
archivering voor de onderdelen waarvoor zij gemandateerd is door de gemeenten en 
provincie. Dit kan overigens per deelnemer aan de Gemeenschappelijke Regeling OD NHN 
verschillen. De OD NHN kent een ‘gemandateerd taakarchief’ en zij draagt hiervoor zorg.  

 
c. Ketensamenwerking: Mag/ kan de AVG gebruikt worden om gegevensuitwisseling te 

weigeren?  
Door de samenwerking met de gemeenten en provincie heeft de OD NHN een 

gemandateerde verantwoordelijkheid over persoonsgegevens. Vanuit dit uitgangspunt zijn 
zowel de gemeente/ provincie als de OD NHN verwerkingsverantwoordelijke. Het 
uitwisselen van persoonsgegevens, die vallen onder de samenwerkingsovereenkomst 

tussen de gemeenten/ provincie en de OD NHN, is daarmee gerechtvaardigd. Weigering 
door één van de partijen is op basis van de AVG niet toegestaan.  
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N.v.t. 
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