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Datum: 18 juni 2021 

 

Beste klant/lezer, 

 

Op 8 juni 2021 stuurden wij u een bericht met betrekking tot berichtgeving rondom het gebruik van 

Google Workspace (voorheen bekend als G-Suite Enterprise/Education) en het advies van de Autoriteit 

Persoonsgegevens (AP). Inmiddels hebben wij het officiële advies van de AP en de informatie vanuit 

SURF en SIVON (onderwijsbrancheverenigingen) bestudeerd en beoordeeld. Hierover hebben wij ook 

contact gehad met de AP. 

 

Wij kunnen ons voorstellen dat deze berichtgeving ingrijpend kan zijn voor uw organisatie en ook voor 

onrust kan zorgen. Om u hierbij zo goed mogelijk te begeleiden, zullen wij u in dit document 

informeren en adviseren over mogelijke keuzes en afwegingen met betrekking tot het gebruik van 

Google Workspace. In dit document hebben we de volledige context beschreven. Ons advies als uw FG 

kunt u terugvinden in hoofdstuk 4. 

 

 
 

 

• Uit de verrichte DPIA blijkt dat er hoge privacyrisico’s kleven aan het gebruik van Google 

Workspace. 

• De DPIA op Google Workspace is verricht vanuit de onderwijsbranche, maar is net zo relevant 

voor organisaties in andere sectoren. 

• De AP heeft hierover een advies uitgebracht: indien de gesignaleerde risico’s uit de DPIA niet 

voldoende worden weggenomen, dan moeten organisaties stoppen met het gebruik van 

Google Workspace en moet dit zijn uitgefaseerd vóór 1 augustus 2021. 

• Onderhandelingen tussen de Rijksoverheid en Google over de privacyrisico’s gaan door naar 

aanleiding van het advies van de AP. 

• Hoewel de meest partijen uitgaan van een goede uitkomst van het overleg met Google, bestaat 

de kans dat Google uiteindelijk niet in voldoende mate de risico’s wegneemt. 

• Organisaties moeten het gebruik van Google Workspace heroverwegen en zo spoedig als 

mogelijk hierover een bestuursbesluit nemen. 

• Het advies van Lumen Group als uw FG is opgenomen in hoofdstuk 4 van dit document. 
 

 
 

Google ligt al langer onder vuur vanwege hun twijfelachtige omgang met persoonsgegevens. Op 1 

maart 2021 is via diverse kanalen en in de pers bekend geworden dat de Rijksoverheid een Data 

Protection Impact Assessment (DPIA) op Google Workspace heeft laten uitvoeren en is dit beeld over 
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Google door onderzoek min of meer bevestigd. Op grond van de DPIA die is uitgevoerd, blijkt dat er 

acht hoge en drie lage privacyrisico’s kleven aan het gebruik van Google Workspace.  

 

De overheid heeft naar aanleiding van deze constateringen op 15 februari 2021 een adviesaanvraag 

bij de AP ingediend. Inmiddels heeft de AP (d.d. 8 juni 2021) hierover ook een officieel advies 

uitgebracht. In een reactie heeft Google laten weten dat ze zullen meewerken aan het oplossen van 

de risico’s. Daarnaast hebben de verantwoordelijke ministers in een kamerbrief laten weten dat zij 

ervan uitgaan dat Google volgend schooljaar gewoon gebruikt kan (blijven) worden. Echter, dit is geen 

zekerheid. Hiervoor verderop in dit document hierover meer. 

 

Is dit bericht alleen relevant voor organisaties in het onderwijs? 

Nee, dit bericht is ook relevant voor organisaties buiten het onderwijs. Zij kunnen namelijk ook (delen 

van) Google Workspace gebruiken. Bepaalde onderdelen van Google Workspace zijn inderdaad 

specifiek voor het onderwijs (bijv. Classroom), maar Google Docs, Drive, Formulieren en Gmail zijn veel 

breder inzetbaar dan alleen in de onderwijsbranche.  

 

Het lijkt er dan ook sterk op dat de risico’s uit de DPIA op alle zakelijke Google-gebruikers betrekking 

hebben. Althans, op dit moment is er geen reden om aan te nemen dat andere sectoren (bijv. zorg en 

‘gewone’ commerciële bedrijven) hiervan zijn uitgezonderd. De functionaliteit van de bovengenoemde 

tools kent nagenoeg geen verschil tussen de inzet binnen het onderwijs of in de zorg of bij commerciële 

bedrijven. Het contract (‘Amendement gegevensbescherming’) waarin Google de rolverdeling en de 

doelen van de verwerking beschrijft, is uniform en niet aangepast per sector.  

 

Mocht uiteindelijk blijken dat Google niet in staat is om (tijdig) de risico’s voldoende weg te nemen, 

dan kunnen ook organisaties uit andere sectoren dan het onderwijs niet (meer) wegkijken. Daarom 

raden wij dergelijke organisaties aan om nauw kennis te nemen van dit advies en actie te ondernemen. 

 

Op grond van de DPIA signaleert de AP dat het niet duidelijk is welke persoonsgegevens door Google 

worden verwerkt, dat het Google ontbreekt aan specifieke doeleinden en grondslagen voor 

verwerkingen en dat er onduidelijkheid bestaat over de rolverdeling van 

verwerkingsverantwoordelijke en verwerker tussen scholen en Google met betrekking tot bepaalde 

verwerkingen. Dit is volgens de AP onverenigbaar met de AVG.  

 

Daarom heeft de AP aangegeven wat organisaties zouden moeten doen. De AP heeft geadviseerd aan 

de hand van twee mogelijke scenario’s: 1) de risico’s worden in voldoende mate weggenomen, en 2) 

de risico’s worden niet voldoende weggenomen. Hieronder zullen wij per scenario kort aangegeven 

wat het advies van de AP is. 

 

 

In dit geval zullen organisaties de inzet van Google Workspace moeten heroverwegen. Indien 

organisaties ervoor kiezen gebruik te blijven (of willen gaan) maken van Google Workspace 

dan moeten zij: 
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➢ Toetsen of de uitkomsten van de aangepaste DPIA op hun organisatie van toepassing 

zijn. 

➢ Zelf afwegen of er sprake is van additionele risico’s (bijv. ten aanzien van de eigen 

inrichting/gebruik van Google Workspace). 

➢ Op basis van risico’s eventuele aanvullende maatregelen treffen. 

 

 

In dit geval moeten organisaties stoppen met het gebruik van Google Workspace en moet dit 

zijn uitgefaseerd vóór 1 augustus 2021. Hierbij heeft de AP aangegeven dat zij (ambtshalve of 

bij klachten) kan handhaven. 

 

Het SLM Rijk, onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, is in gesprek met Google over de 

uitkomsten van de DPIA en de adviezen van de AP. Middels deze gesprekken proberen ze zo snel 

mogelijk duidelijkheid te krijgen of Google met een oplossing kan komen om de risico’s weg te nemen.  

 

Indien er overeenstemming wordt bereikt met Google, zal de uitkomst van het overleg tijdig worden 

afgestemd met de AP. Daarnaast zullen onderhandelingen starten over uniforme 

contractvoorwaarden. Mocht er geen overeenstemming bereikt worden, dan zullen SURF en SIVON 

werken aan mogelijke exit scenario’s. Verder wordt de DPIA aangepast naar aanleiding van het advies 

van de AP. 

 

Of er daadwerkelijk overeenstemming met Google zal worden bereikt, en zo ja, op welke termijn dat 

zal zijn, is niet duidelijk. Zoals al eerder aangegeven heeft Google in ieder geval in een reactie laten 

weten dat ze zullen meewerken aan het oplossen van de risico’s. Daarnaast hebben de 

verantwoordelijke ministers in een kamerbrief laten weten dat zij ervan uitgaan dat Google volgend 

schooljaar gewoon gebruikt kan (blijven) worden.  

 

Zoals hierboven reeds vermeld is het gebruik van Google Workspace (op dit moment) onverenigbaar 

met de AVG. Doorgaan (of starten) met het gebruik van Google Workspace, om welke (goede) reden 

dan ook, brengt risico’s met zich mee. Dit zijn de risico’s met betrekking tot (verdere) onrechtmatige 

verwerking van persoonsgegevens van betrokkenen en bovendien het risico op handhaving door de 

AP. Deze risico’s zouden kunnen worden weggenomen naar aanleiding van de overleggen die met 

Google worden gevoerd, maar dit is allerminst zeker. Als uw FG hebben wij de verplichting u op deze 

risico’s te wijzen. Uiteraard hebben wij begrip voor de lastige situatie waarin veel organisaties zich nu 

bevinden, maar wij vinden het ook van belang ons formele standpunt weer te geven zodat u op basis 

daarvan de afwegingen kunnen maken. Dit hebben wij hieronder nader uitgewerkt. 

 

Neem zo spoedig mogelijk een bestuursbesluit  

Allereerst raden wij aan om zo snel als mogelijk een formeel bestuursbesluit te nemen ten aanzien van 

het gebruik van Google Workspace, waarin de risico’s omtrent het gebruik van Google Workspace 

worden afgewogen en, indien nodig, worden geaccepteerd. Neem hier alle belangen in op die u 
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meeweegt bij het besluit, zodat u goed gemotiveerd kunt aangeven waarom u wel/niet bepaalde 

keuzes heeft gemaakt. 

 

De reden voor dit advies is dat, zoals blijkt uit het advies van de AP, het gebruik van Google Workspace 

te allen tijde een bestuurlijke heroverweging vereist. Ook als Google in staat is om (tijdig) met een 

oplossing kan komen om de risico’s weg te nemen. Daarnaast dient het bestuursbesluit en de 

eventuele risico-acceptatie tevens als verantwoording richting de betrokkenen, de AP en andere 

stakeholders. De belangen die u hierbij kunt meewegen, hebben wij verder op opgenomen (5.1). Ook 

hebben wij een aantal scenario’s geschetst (5.2).  

 

Ga na wat risico’s uit de DPIA betekenen voor uw eigen organisatie 

Daarnaast raden wij aan om te toetsen of de uitkomsten van de (aangepaste) DPIA op uw organisatie 

van toepassing zijn, maar ook om te bepalen of er sprake is van additionele risico’s en of het 

noodzakelijk is om op basis daarvan eventueel aanvullende maatregelen te treffen. Hierin volgen wij 

het advies van de AP. Lumen Group beschikt over een template privacyrisicomatrix die hiervoor 

eventueel kan worden gebruikt (te vinden in onze Kennisbank). Ook kunnen wij uw organisatie hierbij 

begeleiden indien u dit wenst. 

 

Werk aan een exitplan 

Tevens raden wij aan een exitplan te werken, voor het geval dat de onderhandelingen met Google niet 

tot gunstige uitkomsten leiden. Onderzoek hier met name de mogelijkheden om over te stappen naar 

een ander platform (een mogelijk alternatief vindt u terug in hoofdstuk 5). Neem ook een tijdspad op 

in uw exitplan. Voor de verantwoording aan diverse partijen kan dit nuttig zijn om mee te nemen. 

Momenteel onderzoeken SURF en SIVON de consequenties en mogelijke exit-scenario’s. Houd daarom 

deze ontwikkelingen, net zoals wij, nauw in de gaten. 

 

Informeer de betrokkenen 

Verder raden wij aan om de betrokkenen te informeren rondom het gebruik van Google Workspace 

en uw keuzes daarin. Hiervoor kunt u gebruik maken van de brieven van SIVON die zij hiervoor heeft 

opgesteld (wachtwoord: Examens#2021). Voor organisaties buiten het onderwijs: let er op dat deze 

brieven onderwijsspecifiek zijn en dus aanpassing behoeven voor de eigen situatie. De strekking van 

de brieven is echter wel bruikbaar voor de eigen situatie. 

 

Houd de ontwikkelingen in de gaten 

Tot slot raden wij aan om de ontwikkelingen rondom de DPIA van Google Workspace en de uitkomsten 

van bijbehorende onderhandelingen in de gaten te houden. Dit zodat u snel kunt schakelen indien dat 

nodig is. Lumen Group zal verdere ontwikkelingen rondom dit traject ook nauw volgen en hierover 

berichten indien dit noodzakelijk is. Verder willen wij uiteraard met u meedenken, indien dit gewenst 

is. 

  

Zoals hiervoor aangegeven raden wij aan om een formeel bestuursbesluit te nemen ten aanzien van 

het gebruik van Google Workspace. Hieronder hebben wij een aantal belangen opgenomen die u bij 

https://www.sivon.nl/actueel/voorbeeldbrieven-google-workspace-voor-niet-leden/
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het bestuursbesluit kunt meewegen. Uiteraard kunnen er specifiek voor uw organisatie nog meer 

belangen zijn. Het gaat om de volgende afwegingen en belangen: 

 

 

Hoewel de meest partijen uitgaan van een goede uitkomst van het overleg met Google, bestaat 

de kans dat Google uiteindelijk niet in voldoende mate de risico’s wegneemt. De gevonden 

risico’s raken namelijk het hart van het verdienmodel van Google en onze verwachting is dat 

Google hier niet zondermeer aan tegemoet zal willen komen. Daar tegenover kan natuurlijk 

worden gesteld dat er ook een groot afbreukrisico is voor Google door niet tot een oplossing 

te komen.  

 

 

Als uw organisatie Google Workspace gebruikt, dan is het zeer waarschijnlijk dat Google 

Workspace essentieel is voor de bedrijfsvoering (en andere kritische processen) van uw 

organisatie. Het (acuut) uitfaseren van Google Workspace zal (enorme) impact hebben op de 

bedrijfsvoering van uw organisatie, waardoor de continuïteit hiervan mogelijk in gevaar komt. 

 

 

Indien Google uiteindelijk niet in voldoende mate de risico’s wegneemt, dan stelt de AP dat 

organisaties Google Workspace per 1 augustus 2021 niet meer mogen gebruiken. Houd er dan 

rekening mee dat er een kans bestaat dat de AP handhavend optreedt. Dit kan zij ambtshalve 

doen, maar ook naar aanleiding van klachten. Hoe groot deze kans is, is niet te zeggen. Wel is 

bekend dat de AP een mogelijkheid tot handhaven heeft benadrukt in haar advies. 

 

 

Betrokkenen hebben het recht op goede omgang met hun privacy en ook de waarborging 

daarvan. De naleving van de AVG en het treffen van voldoende waarborgen ten aanzien van 

de betrokkenen, is een (belangrijk) onderdeel van de afweging. 

 

 

Bij het implementeren of het uitfaseren van Google Workspace is het van belang om tijd, 

capaciteit en budget te besteden aan veiligheid van migratie, veilige implementatie en 

configuratie, scholing van  personeel en andere betrokkenen. 

 

 

Google heeft de intentie om aan de AVG te gaan voldoen, maar er is een kans dat Google haar 

voorwaarden en producten niet aanpast. Als uw organisatie er nu toch voor kiest om Google 

Workspace aan te schaffen en te implementeren, dan loopt u het risico op een desinvestering. 

 

Er zijn vier scenario’s mogelijk. Afhankelijk van welke situatie van toepassing is, kunt u de onderstaande 

afwegingen gebruiken voor het bestuursbesluit:  
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Google heeft de intentie om aan de AVG te gaan voldoen, maar er is een kans dat Google haar 

voorwaarden en producten niet aanpast. Neem daarom in overweging of de keuze voor of 

implementatie van Google Workspace uitgesteld kan worden. En stel deze, indien mogelijk, 

dan ook daadwerkelijk uit. 

 

 

Google heeft de intentie om aan de AVG te gaan voldoen, maar er is een kans dat Google haar 

voorwaarden en producten niet aanpast. Houd er rekening mee dat Google niet op tijd 

duidelijkheid geeft of uitkomst negatief is, in dat geval stelt de AP om Google Workspace niet 

meer te gebruiken per 1 augustus 2021. Een belangenafweging tussen continuïteit van de 

bedrijfsvoering en privacy van betrokkenen is dan op zijn plaats. Houd hierbij rekening met 

veiligheid van migratie, veilige implementatie en configuratie, scholing van  personeel en 

andere betrokkenen, etc. 

 

 

Chromebooks zijn niet onderzocht in de huidige DPIA. De privacyrisico’s met betrekking tot 

Chromebooks zijn dus (nog) niet duidelijk. Naar aanleiding van de DPIA is besloten om een 

nieuwe DPIA te starten naar de privacyrisico’s van Chromebooks. In het najaar zullen de 

resultaten hiervan bekend zijn. Op dit moment bestaat er dus nog geen directe aanleiding om 

te stoppen met het gebruik van Chromebooks.  

 

 

Chromebooks zijn niet onderzocht in de huidige DPIA. De privacyrisico’s met betrekking tot 

Chromebooks zijn dus (nog) niet duidelijk. Dit zal pas in het najaar duidelijk worden. Neem 

daarom in overweging of de keuze voor aanschaf van Chromebooks uitgesteld kan worden. En 

stel deze, indien mogelijk, uit. 

 

Ja, dat is er. Het is in ieder geval bekend dat Microsoft Office 365 een privacyvriendelijker advies is. 

Eerder is er namelijk een vergelijkbare DPIA door de Rijksoverheid uitgevoerd met betrekking tot 

Microsoft Office 365. Als gevolg van DPIA en een opvolgende onderhandeling heeft Microsoft enige 

tijd geleden haar privacyvoorwaarden wereldwijd aangepast en verbeterd. Microsoft verwerkt alleen 

nog maar persoonsgegevens voor slechts drie (legitieme) doelen, waarvan er geen één een 

commercieel doel is. Daarnaast verwerkt Microsoft persoonsgegevens ook niet meer voor profiling, 

data analytics, marktonderzoek of advertenties. De verbeterde privacyvoorwaarden zijn opgenomen 

in de licentievoorwaarden (Online Service Terms – OST) die vanaf januari 2020 gelden. Meer informatie 

daarover vindt u hier.  

 

Lumen Group zal verdere ontwikkelingen rondom dit traject in de gaten houden. Wij zullen u hierover 

informeren door middel van pushberichten en via onze Kennisbank. Ook organiseren wij op donderdag 

1 juli 2021 van 15:00 tot 16:00 uur een digitaal vragenuur. Hierin beantwoorden wij uw vragen rondom 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/06/11/data-protection-impact-assessment-windows-10-enterprise
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het gebruik van Google Workspace. Wilt u zich hiervoor aanmelden? Doe dit dan door een e-mail te 

sturen naar fg@lumengroup.nl. 

 

Wij hopen u met deze informatie voldoende geïnformeerd te hebben rondom het gebruik van Google 

Workspace. Heeft u vragen of wilt u meer weten? Wij helpen u graag verder. Wij zijn bereikbaar per 

e-mail op fg@lumengroup.nl of via telefoonnummer 030 – 889 65 75. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Team Lumen Group 

 

mailto:fg@lumengroup.nl
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