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Inleiding 

Organisaties die persoonsgegevens verwerken zijn conform de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG 

verplicht om aan te kunnen tonen dat een verwerking van persoonsgegevens 

aan de belangrijkste beginselen van verwerking voldoet, zoals 

rechtmatigheid, transparantie, doelbinding en juistheid. 

Om aan deze verantwoordingsplicht te kunnen voldoen is het van belang dat per verwerking de 

belangrijkste metagegevens van de verwerkingen worden vastgelegd. Standaardisatie van de 

vastlegging van verwerkingen is van belang om de eenduidigheid en toegankelijkheid van deze 

gegevens te borgen. Door VNG-Realisatie is de ‘Verwerkingenlogging’ API-standaard ontwikkeld 

als onderdeel van de GEMMA referentiearchitectuur. Deze API-standaard biedt leveranciers van 

informatiesystemen gestandaardiseerde API-specificaties voor het vastleggen en ontsluiten van de 

logging van verwerkingen. 

 

In dit document worden het Gemeentelijk register van verwerkingsactiviteiten en het 

Verwerkingenlog in samenhang geschetst. Daarbij zijn verschillende implementatievarianten 

mogelijk: een centrale inrichting of een federatieve inrichting. 

Gemeentelijk register van verwerkingsactiviteiten 

Het Gemeentelijk register van verwerkingsactiviteiten (VAR) wordt gebruikt voor het vastleggen van 

de verwerkingsactiviteiten die de gemeente in het kader van de publieke en private taken uitvoert. 

In het register worden onder andere het doel, de grondslag en de categorieën van gegevens die 

verwerkt worden vastgelegd. De inhoud van het VAR valt onder de verantwoordelijkheid van de 

gemeentelijke Functionaris Gegevensbescherming (FG). Deze functionaris heeft onder andere de 

verantwoordelijkheid om te borgen dat de verwerkingsactiviteiten die in het register worden 

vastgelegd een wettelijke grondslag kennen. In de praktijk zal een afdelingsmanager een voorstel 

doen voor het opnemen van verwerkingsactiviteiten voor zijn of haar domein. De FG gaat na of 

deze voorgestelde verwerkingsactiviteiten voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door 

privacy- en domeinwetgeving. De FG is dus de beheerder van de inhoud van het VAR. Aangezien 

alle persoonsgegevens verwerkende systemen gebruik moeten maken van verwerkingsactiviteiten 

kan het VAR worden beschouwd als de gemeentelijke kernregistratie voor verwerkingsactiviteiten. 

Verwerkingenlog 

In een Verwerkingenlog (VWL) worden verwerkingen vastgelegd. Een verwerking is de 

daadwerkelijke uitvoering van verwerkingsactiviteit door de gemeente. Het is de 

verantwoordelijkheid van de gemeente om iedere verwerking van persoonsgegevens vast te leggen 

in het verwerkingenlog. Het VWL wordt door de gemeente gebruikt om zowel naar burgers en 

ondernemers als naar het bestuur de rechtmatigheid van verwerkingsactiviteiten van gegevens mee 
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aan te tonen. De inhoud van het register moet boven alle twijfel verheven te zijn. De gegevens zijn 

daarom immutable (onaanpasbaar).  

Centrale versus gefedereerde inrichting 

Ten aanzien van zowel het VAR als het VWL geldt dat deze componenten éénmaal (centraal) of 

meerdere malen (gefedereerd) in de gemeentelijke informatievoorziening kunnen worden 

geïmplementeerd. Beide scenario’s kennen voor- en nadelen. 

 

Vanuit het oogpunt van beheersbaarheid wordt aanbevolen om het VAR als centrale component te 

implementeren. In dit centrale scenario worden alle verwerkingsactiviteiten van de verschillende 

gemeentelijke domeinen ondergebracht in één Gemeentelijk register van verwerkingsactiviteiten. 

Door een centrale inrichting te kiezen is het voor de FG eenvoudig om overzicht te houden over de 

door de organisatie gehanteerde verwerkingsactiviteiten en kunnen koppelingen met andere 

systemen zoals een ISMS1 eenvoudiger worden gerealiseerd. 

 

Wat voor het VAR geldt, geldt ook voor het Verwerkingenlog. Gemeenten kunnen ervoor kiezen om 

een centraal VWL binnen de gemeente in te richten of te kiezen voor een inrichting waarbij per 

domein of procesapplicatie een VWL wordt bijgehouden.  

 

Beide inrichtingen kennen voor- en nadelen. Voordeel van een centrale inrichting is dat vanuit een 

centrale bron alle verwerkingenlog gegevens ontsloten kunnen worden naar burgers en 

geautoriseerde gemeentelijke medewerkers. Nadeel van deze inrichting is dat er een potentiële 

privacy hotspot ontstaat aangezien alle verwerkingen rondom personen in één bron worden 

bijgehouden. Door analyse van de patronen van verwerkingen rondom een persoon is het in 

bepaalde situaties mogelijk om gevoelige gegevens af te leiden.   

 
  

 
1 Informatiesysteem voor een procesgerichte benadering voor informatiebeveiliging. Het is een 
managementsysteem waarin het risicobeheerproces centraal staat, zodat risico’s adequaat worden 
beheerd. Bron: https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/product/isms-v1-0/ 

https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/product/isms-v1-0/
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Doelgroep 

De architectuurschetsen in dit document bieden zowel gemeenten als leveranciers eenvoudige 

overzichtsplaten van de samenhang van de componenten in een generiek applicatielandschap 

waarin persoonsgegevens worden verwerkt. De overzichtsplaten zijn in een schetsvorm 

opgemaakt, zodat ze door een breed publiek te gebruiken zijn. De donkerblauwe pijlen in de 

overzichtsplaten geven de hoofdstroom van de gegevens aan. Omwille van de duidelijkheid van de 

schetsen, zijn veel onderliggende en benodigde technische systemen niet getekend. 

Quick Start Guide 

Naast dit document is er ook een Quick Start Guide2 beschikbaar waarin in een aantal stappen 

wordt aangeven wat een gemeente moet regelen om een VWL te implementeren. De Quick Start 

Guide neemt aan dat er een VAR is - hetzij als spreadsheet, hetzij als (informatie)systeem. Het 

VAR valt echter wel buiten de scope van de Quick Start Guide. 

GEMMA Online 

Indien meer achtergrond- en detailinformatie over de achterliggende architectuur van de in dit 

document opgenomen schetsen gewenst is, is deze op GEMMA Online3 in te zien. 

 
  

 
2 https://vng-realisatie.github.io/gemma-verwerkingenlogging/quickstart/ 
3 https://www.gemmaonline.nl/index.php/Thema_Logging_en_verwerkingsactiviteiten 

https://vng-realisatie.github.io/gemma-verwerkingenlogging/quickstart/
https://www.gemmaonline.nl/index.php/Thema_Logging_en_verwerkingsactiviteiten
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Begrippen 

In de architectuurschetsen worden onderstaande begrippen gebruikt. 

   
 

 

Gemeentelijke website 
Component voor het publiceren van publieke informatie op de 
gemeentelijke website en het integreren van gespecialiseerde 
systemen. 

 

 

MijnGemeente Pagina 
Component die via webtechnologie veilig toegang biedt tot 
persoonlijke informatie en gepersonaliseerde digitale dienstverlening. 

 

 

Gemeentelijk register van verwerkingsactiviteiten 
Component waarin de gemeente de verwerkingsactiviteiten vastlegt 
die gebruikt worden bij de verwerkingen van persoonsgegevens. 

 

 

Doelbinding 
Koppeling van de applicatiefuncties aan specifieke 
verwerkingsactiviteiten uit het centraal register van 
verwerkingsactiviteiten. 

 

 

Verwerkingenlog 
Component voor het registreren van concrete verwerkingen. 

 

 

Intergratiecomponent 
Component voor het routeren, transformeren en eventueel 
orchestreren van berichten tussen applicaties. 

 

 

Toestemmingenregister 
Component waarin toestemmingen van burgers voor de verwerking 
van hun persoonsgegevens worden vastgelegd. 

 

 

Procesapplicatie 
Component dat medewerkers ondersteunt bij het uitvoeren van taken 
binnen een specifiek domein. 

 

 

Extern Register van verwerkingsactiviteiten 
Component waarin een keten- of netwerkpartij de 
verwerkingsactiviteiten vastlegt die bij die organisaties gebruikt 
worden bij de verwerkingen van persoonsgegevens. 

 

 

Brongegevens 
Component waarin brongegevens zijn geregistreerd. 

Figuur 1: Begrippen 
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Centraal Verwerkingenlog 

Onderstaande afbeelding schetst een samenhang van de componenten die in algemene zin 

voorkomen bij het loggen van verwerkingsactiviteiten bij een implementatie met een centraal 

Verwerkingenlog. 

 

 
Figuur 2: Centraal Verwerkingenlog 

Een burger kan via de Gemeentelijke website het openbare gedeelte van het Gemeentelijk register 

van verwerkingsactiviteiten raadplegen. Dit register bevat genoeg algemene informatie voor de 

burger om te kunnen inzien voor welke verwerkingsactiviteiten de gemeente persoonsgegevens 

verwerkt. 

 

In het centraal Gemeentelijk register van verwerkingsactiviteiten zijn alle verwerkingsactiviteiten 

opgenomen die door de gemeente kunnen worden uitgevoerd. Een Procesapplicatie voert maar 

een aantal verwerkingsactiviteiten uit het gehele register uit. Het ligt daarom voor de hand dat elke 

Procesapplicatie alleen de UUID’s van die verwerkingsactiviteiten uit het centrale register 

overneemt die van belang zijn. Elke applicatiefunctie in de Procesapplicatie dat een 

persoonsgegevensverwerking uitvoert, wordt gekoppeld aan zo’n verwerkingsactiviteit en 

vastgelegd als Doelbinding in de Procesapplicatie. Dit gebeurt tijdens de configuratie of inrichting 

van een (nieuwe) Procesapplicatie of als er wijzigingen zijn doorgevoerd in het VAR die van belang 

zijn voor de Procesapplicatie. 

 

De Procesapplicatie legt de logging van de verwerkingsactiviteit die is uitgevoerd op 

persoonsgegevens vast in het centraal VWL. Een burger kan via het centraal VWL inzien welke 

verwerkingen door de gemeenten voor de uitvoering van de publieke taak zijn uitgevoerd op zijn of 

haar persoonsgegevens. Omdat het VWL alleen de unieke nummers van de verwerkingsactiviteiten 

bevat, worden de loggegevens eerst nog gecombineerd worden met de gegevens uit het VAR 

zodat een begrijpelijk en samenhangend resultaat aan de burger kan worden getoond. Bij de 
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verwerkingen wordt het BSN van de betreffende burger vastgelegd. Omdat de gegevens in het 

VWL privacygevoelig zijn, zijn ze pas in te zien nadat de burger via een beveiligd portaal 

(MijnGemeente Pagina) is aangemeld. De aanmelding gebeurt via een door de Wet digitale 

overheid (Wdo) goedgekeurd authenticatiemiddel (bijvoorbeeld DigiD) op minstens 

betrouwbaarheidsniveau Substantieel. De medewerker die de verwerkingsactiviteiten via de 

Procesapplicatie uitvoert, heeft geen inzage in het Verwerkingenlog, niet via de Procesapplicatie en 

niet rechtstreeks. Dit is door middel van autorisatie afgeschermd. 

 

Via de MijnGemeente Pagina kan de burger ook zijn toestemmingen op het gebruik van de 

persoonsgegevens vastleggen. Dit Toestemmingregister wordt door een Procesapplicatie 

geraadpleegd om te controleren of een burger toestemming heeft verleend voor een 

verwerkingsactiviteit. De verwerkingsactiviteit wordt vervolgens uitgevoerd met als grondslag van 

de verwerkingsactiviteit ‘Toestemming van de burger’. Het Toestemmingenregister valt buiten de 

scope van de uitwerkingen in dit document.  
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Federatief Verwerkingenlog 

Onderstaande afbeelding schetst een samenhang van de componenten die in algemene zin 

voorkomen bij het loggen van verwerkingsactiviteiten bij een implementatie met een federatief 

Verwerkingenlog. 

 

 
Figuur 3: Federatief Verwerkingenlog 

Een burger kan via de Gemeentelijke website het openbare gedeelte van het Gemeentelijk register 

van verwerkingsactiviteiten raadplegen. Dit register bevat genoeg algemene informatie voor de 

burger om te kunnen inzien voor welke verwerkingsactiviteiten de gemeente persoonsgegevens 

verwerkt. 

 

In het centraal Gemeentelijk register van verwerkingsactiviteiten zijn alle verwerkingsactiviteiten 

opgenomen die door de gemeente kunnen worden uitgevoerd. Een Procesapplicatie voert maar 

een aantal verwerkingsactiviteiten uit het gehele register uit. Het ligt daarom voor de hand dat elke 

Procesapplicatie alleen de UUID’s van die verwerkingsactiviteiten uit het centrale register 

overneemt die van belang zijn. Elke applicatiefunctie in de Procesapplicatie dat een 

persoonsgegevensverwerking uitvoert, wordt gekoppeld aan zo’n verwerkingsactiviteit en 

vastgelegd als Doelbinding in de Procesapplicatie. Dit gebeurt tijdens de configuratie of inrichting 

van een (nieuwe) Procesapplicatie of als er wijzigingen zijn doorgevoerd in het VAR die van belang 

zijn voor de Procesapplicatie. 

 

Een leverancier van een Procesapplicatie kan ervoor kiezen het Verwerkingenlog in de 

Procesapplicatie in te bouwen, een zogenoemd federatief VWL. Het federatief VWL moet dan wel 

van buiten de Procesapplicatie te benaderen zijn. Een extra variant is dat een andere 

Procesapplicatie ook gebruik maakt van de ingebouwde VWL om de logging vast te leggen. 

 

De Procesapplicatie legt de logging van de verwerkingsactiviteit die is uitgevoerd op 

persoonsgegevens vast in het federatief VWL. Een burger kan via het federatief VWL inzien welke 

verwerkingen door de gemeenten voor de uitvoering van de publieke taak zijn uitgevoerd op zijn of 

haar persoonsgegevens. Omdat het VWL alleen de unieke nummers van de verwerkingsactiviteiten 
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bevat, worden de loggegevens eerst nog gecombineerd worden met de gegevens uit het VAR 

zodat een begrijpelijk en samenhangend resultaat aan de burger kan worden getoond. Bij de 

verwerkingen wordt het BSN van de betreffende burger vastgelegd. Omdat de gegevens in het 

VWL privacygevoelig zijn, zijn ze pas in te zien nadat de burger via een beveiligd portaal 

(MijnGemeente Pagina) is aangemeld. De aanmelding gebeurt via een door de Wet digitale 

overheid (Wdo) goedgekeurd authenticatiemiddel (bijvoorbeeld DigiD) op minstens 

betrouwbaarheidsniveau Substantieel. De medewerker die de verwerkingsactiviteiten via de 

Procesapplicatie uitvoert, heeft geen inzage in het Verwerkingenlog, ook niet via de 

Procesapplicatie. Dit is door middel van autorisatie afgeschermd. 

 

Via de MijnGemeente Pagina kan de burger ook zijn toestemmingen op het gebruik van de 

persoonsgegevens vastleggen. Dit Toestemmingregister wordt door een Procesapplicatie 

geraadpleegd om te controleren of een burger toestemming heeft verleend voor een 

verwerkingsactiviteit. De verwerkingsactiviteit wordt vervolgens uitgevoerd met als grondslag van 

de verwerkingsactiviteit ‘Toestemming van de burger’. Het Toestemmingenregister valt buiten de 

scope van de uitwerkingen in dit document.  
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Samenvoegen Verwerkingenlogs 

Een gemeente gebruikt meerdere Procesapplicaties waarin persoonsgegevens worden verwerkt. 

De federatieve Verwerkingenlogs worden door een centraal component bevraagd dat de 

loggegevens samenvoegt tot één gegevensset en dit doorgeeft aan de MijnGemeente Pagina.  

 

 
Figuur 4: Samenvoegen verwerkingenlogs 

Als een burger een aanvraag doet voor inzage in de verwerkingsactiviteiten van zijn of haar 

persoonsgegevens, moeten alle federatieve Verwerkingenlogs waarover een gemeente beschikt, 

geraadpleegd worden. De MijnGemeente Pagina moet dan elk federatief Verwerkingenlog apart 

bevragen, combineren met gegevens uit het Gemeentelijk register van verwerkingsactiviteiten en 

vervolgens samenvoegen tot een logisch geheel voor de burger. 

 

Om te voorkomen dat de MijnGemeente Pagina bij elk federatief VWL gegevens moet ophalen, 

wordt een apart integratiecomponent hiervoor gepositioneerd. Dit integratiecomponent wordt dan 

door de MijnGemeente Pagina bevraagd en het resultaat wordt aan de burger getoond. Vaak wordt 

voor deze integratiefunctionaliteit een (Enterprise) Service Bus (ESB) ingezet. In dit component 

wordt geconfigureerd hoe en in welke volgorde alle federatieve Verwerkingenlogs bevraagd 

worden. Omdat het VWL alleen de unieke nummers van de verwerkingsactiviteiten bevat, moeten 

de loggegevens daarna nog gecombineerd worden met de gegevens uit het VAR en als één 

geïntegreerd resultaat worden weergegeven. Als er nieuwe registers beschikbaar komen, kunnen 

de verwijzingen naar die registers op één centrale plek binnen de ESB eenvoudig worden 

toegevoegd. 

 

De medewerkers die de verwerkingsactiviteiten via de Procesapplicaties uitvoeren, hebben geen 

inzage in de Verwerkingenlogs, niet via de Procesapplicatie en niet rechtstreeks. Dit is door middel 

van autorisatie afgeschermd.  
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Inzage in het Verwerkingenlog 

Onderstaande schets geeft een beeld hoe de inzage van een Verwerkingenlog door een bevoegde 

medewerker van een gemeente kan worden vormgegeven. In onderstaand voorbeeld is de 

bevoegde medewerker een Privacy Officer. 

 

 
Figuur 5: Inzage in verwerkingenlog 

Elke Procesapplicatie registreert de verwerkingsactiviteiten in het Verwerkingenlog. De medewerker 

die de verwerkingsactiviteiten via de Procesapplicatie uitvoert, heeft geen inzage in het 

Verwerkingenlog, niet via de Procesapplicatie en niet rechtstreeks. Dit is door middel van 

autorisatie afgeschermd. 

 

In bovengenoemd voorbeeld heeft de gemeente het Verwerkingenlog via de MijnGemeente Pagina 

opengesteld. Als de burger de MijnGemeente Pagina niet kan gebruiken – bijvoorbeeld omdat 

burger geen computer tot zijn beschikking heeft – moet de burger de gegevens uit het 

Verwerkingenlog via een medewerker van de gemeente opvragen. Ook kan een gemeente besloten 

hebben het Verwerkingenlog niet via de MijnGemeente Pagina open te stellen, bijvoorbeeld omdat 

het Verwerkingenlog te weinig betekenisvolle gegevens voor de burger bevat. Ook in dat geval 

moet de burger via een medewerker van de gemeente de gegevens opvragen. 
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Het verzoek wordt door een bevoegde medewerker (bijvoorbeeld een Privacy Officer of 

Functionaris Gegevensbescherming) in opdracht van de burger uitgevoerd. Alleen de 

verwerkingsactiviteiten die betrekking hebben op de burger worden opgehaald. Omdat het VWL 

alleen de unieke nummers van de verwerkingsactiviteiten bevat, moeten de loggegevens 

gecombineerd worden met de gegevens uit het VAR om aan de burger een begrijpelijk en 

samenhangend resultaat te kunnen tonen. Het opvragen van de gegevens in opdracht van de 

burger wordt ook geregistreerd in het Verwerkingenlog omdat de persoonsgegevens van de burger 

zijn geraadpleegd.  
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Brongegevens raadplegen 

Met de ontwikkelingen van het GEMMA Gegevenslandschap en Common Ground worden 

Brongegevens apart opgeslagen van Procesapplicaties. Door gegevens bij de bron te bevragen 

wordt voorkomen dat er onnodig wordt gekopieerd en kunnen meerdere Procesapplicaties 

gebruikmaken van dezelfde gegevens. Onderstaande schets geeft aan hoe een Procesapplicatie 

Brongegevens uit een ander register opvraagt. 

 

 
Figuur 6: Brongegevens raadplegen 

In het centraal Gemeentelijk register van verwerkingsactiviteiten zijn alle verwerkingsactiviteiten 

opgenomen die door de gemeente kunnen worden uitgevoerd. Een Procesapplicatie voert maar 

een aantal verwerkingsactiviteiten uit het gehele register uit. Het ligt daarom voor de hand dat elke 

Procesapplicatie alleen de UUID’s van die verwerkingsactiviteiten uit het centrale register 

overneemt die van belang zijn. Elke applicatiefunctie in de Procesapplicatie dat een 

persoonsgegevensverwerking uitvoert, wordt gekoppeld aan zo’n verwerkingsactiviteit en 

vastgelegd als Doelbinding in de Procesapplicatie. Dit gebeurt tijdens de configuratie of inrichting 

van een (nieuwe) Procesapplicatie of als er wijzigingen zijn doorgevoerd in het VAR die van belang 

zijn voor de Procesapplicatie. 

 

Dit geldt ook voor de Brongegevens. Elke functie in het register dat een persoonsgegevens-

verwerking uitvoert wordt gekoppeld aan een verwerkingsactiviteit en vastgelegd als Doelbinding. 

Ook dit gebeurt alleen tijdens de configuratie of inrichting van een (nieuwe) register met 

Brongegevens of als er wijzigingen zijn doorgevoerd in het VAR die van belang zijn voor het 

register Brongegevens. 
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Als een Ambtenaar persoonsgegevens via een Procesapplicatie gaat verwerken, wordt de 

verwerkingsactiviteit die daarbij hoort eerst vastgelegd in het VWL. Daarna worden de 

Brongegevens bevraagd. Voordat de gegevens aan de Procesapplicatie worden verstrekt, wordt 

door het register Brongegevens eerst in het VWL vastgelegd welke verwerkingsactiviteit door het 

register Brongegevens worden verwerkt. Daarna worden de Brongegevens aan de Procesapplicatie 

verstrekt.  

 

Zowel de Procesapplicatie als de Brongegevens gebruiken een eigen Doelbinding en beide leggen 

ook een eigen verwerkingsactiviteit vast in het VWL. 
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Gegevens aanbieden aan externen 

Gemeenten beschikken over gegevens die door andere organisaties opgevraagd kunnen worden. 

Een gemeente kan dus aanbieder zijn van gegevens aan keten- en netwerkpartijen. Onderstaande 

schets geeft een globaal beeld hoe gegevensuitwisseling tussen een gemeente en keten- of 

netwerkpartij kan plaats vinden. 

 

 
Figuur 7: Brongegevens aanbieden 

Als een keten- of netwerkpartij gegevens bij een gemeente bevraagt, doet deze partij dat vanuit de 

eigen Procesapplicatie met een eigen doel en grondslag (verwerkingsactiviteit). In de 

Procesapplicatie is in de Doelbinding vastgelegd voor welke actie welke specifieke 

verwerkingsactiviteiten gebruikt worden. Deze verwerkingsactiviteiten zijn overgenomen (vaak 

alleen het unieke ID) uit het centraal Extern register van verwerkingsactiviteiten. De 

Procesapplicatie legt het unieke ID van deze verwerkingsactiviteit – bijvoorbeeld ‘Raadplegen 

persoonsgegevens bij gemeente’ – vast in het eigen Verwerkingenlog.  

 

Daarna zal de verbinding naar de Brongegevens van de gemeente worden gelegd. Uiteraard heeft 

de gemeente een informatiesysteem om te controleren of de partner überhaupt wel gegevens bij de 

gemeente mag ophalen (authenticatie en autorisatie). Dit informatiesysteem is vanwege de 

leesbaarheid van de schets achterwege gelaten. 

 

De component bij de Gemeente waarin de Brongegevens staan bevat in de Doelbinding ook een 

overzicht van unieke ID’s die zijn overgenomen uit het centraal Gemeentelijk register van 

verwerkingsactiviteiten waarin staat dat de gegevens bevraagd worden in het kader van een 

verzoek van een ketenpartner – bijvoorbeeld ‘Opvraging persoonsgegevens door ketenpartner’. Het 
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unieke ID van de verwerkingsactiviteit wordt geregistreerd in het Verwerkingenlog van de 

Gemeente waarna de Brongegevens aan de ketenpartner worden geleverd. 

 

Zowel de Procesapplicatie van de Partner als de Brongegevens bij de Gemeente gebruiken een 

eigen Doelbinding en beide organisaties leggen ook een eigen verwerkingsactiviteit vast in hun 

eigen VWL. 
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Gegevens afnemen bij externen 

Andere organisaties beschikken over gegevens die door Gemeenten opgevraagd kunnen worden. 

Een Partner kan dus aanbieder zijn van gegevens aan een Gemeente. Onderstaande schets geeft 

een globaal beeld hoe gegevensuitwisseling tussen een gemeente en keten- of netwerkpartij kan 

plaats vinden. 

 

 
Figuur 8: Brongegevens afnemen 

Als een Gemeente gegevens bij een keten- of netwerkpartij bevraagt, doet de Gemeente dat vanuit 

de eigen Procesapplicatie met een eigen doel en grondslag (verwerkingsactiviteit). In de 

Procesapplicatie is in de Doelbinding vastgelegd voor welke actie welke specifieke 

verwerkingsactiviteiten gebruikt worden. Deze verwerkingsactiviteiten zijn overgenomen (vaak 

alleen het unieke ID) uit het centraal Gemeentelijk register van verwerkingsactiviteiten. De 

Procesapplicatie legt het unieke ID van deze verwerkingsactiviteit – bijvoorbeeld ‘Raadplegen 

persoonsgegevens bij ketenparter’ – vast in het eigen Verwerkingenlog.  

 

Daarna zal de verbinding naar de Brongegevens van de Partner worden gelegd. Uiteraard heeft de 

Partner een informatiesysteem om te controleren of de Gemeente überhaupt wel gegevens bij de 

ketenpartner mag ophalen (authenticatie en autorisatie). Dit informatiesysteem is vanwege de 

leesbaarheid van de schets achterwege gelaten. 

 

De component bij de Partner waarin de Brongegevens staan bevat in de Doelbinding ook een 

overzicht van unieke ID’s die zijn overgenomen uit het centraal Extern register van 

verwerkingsactiviteiten waarin staat dat de gegevens bevraagd worden in het kader van een 

verzoek van een Gemeente – bijvoorbeeld ‘Opvraging gegevens door gemeenten’. Het unieke ID 
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van de verwerkingsactiviteit wordt geregistreerd in het Verwerkingenlog van de Partner waarna de 

Brongegevens aan de Gemeente worden geleverd. 

 

Zowel de Procesapplicatie van de Gemeente als de Brongegevens bij de Partner gebruiken een 

eigen Doelbinding en beide organisaties leggen ook een eigen verwerkingsactiviteit vast in hun 

eigen VWL. 


