
STAP 1: VERWERKER OF VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE?

1. Is een andere partij
betrokken bij de

gegevensverwerking?
 

2a. Bent u aangewezen als
verwerkingsverantwoorde
lijke o.g.v. de wet voor de
specifieke verwerking? 

NEE

NEE

JA

NEE

2b. Is de verwerking
noodzakelijk om een
taak uit te voeren die
u heeft o.g.v. de wet?

U bent
verwerkingsverantwoordelijke

JA

STAP 2: GEZAMENLIJKE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKHEID?

4. Heeft u
gemeenschappelijke/convergerende
zeggenschap over doel/middelen? 

5. U heeft een zelfstandige
verwerkingsverantwoordelijkheid

Is de gemeenschappelijke zeggenschap
van toepassing op de gehele

verwerking? 

JA
6.1 U heeft een gemeenschappelijke

verwerkingsverantwoordelijkheid voor
de gehele verwerking

Is de gemeenschappelijke zeggenschap
van toepassing op specifieke fasen van

de verwerking? 

JA
6.2 U heeft een gemeenschappelijke

verwerkingsverantwoordelijkheid voor
een deel van de verwerking 

Hoe bepaal je de privacypositie van partijen?
Op grond van de richtlijnen van de European Data Protection Board

(EDPB)

3.1 Heeft u zeggenschap o.g.v.
feitelijke invloed die volgt uit
de traditionele rolverdeling &

professionele expertise? 

JA U bent verwerkingsverantwoordelijke
o.g.v. een wettelijke bepaling

(Ga door naar STAP 2)

NEE

JA

U bent
verwerkingsverantwoordelijke o.g.v.

de noodzakelijkheid om die taak 
uit te voeren

(Ga door naar STAP 2)

NEE

JA

U bent verwerker

3.2 Heeft u zeggenschap o.g.v.
feitelijke invloed die volgt uit
contractuele bepalingen of

andere feitelijke
omstandigheden? 

NEE

JA
U bent verwerkingsverantwoordelijke

(Ga door naar STAP 2)

3.3 Bepaalt u niet-essentiële
middelen?

NEE

NEE

JA



TOELICHTING

Voorbeelden van traditionele rolverdeling tussen de

verwerkingsverantwoordelijke en gerelateerde betrokkenen

zijn de werkgever t.o.v. zijn werknemers, de uitgeverij t.o.v.

haar abonnees en een vereniging t.o.v. haar leden of

donateurs.

Een voorbeeld van aangenomen professionele expertise is

een advocaat t.o.v. zijn cliënt.  

Bepaalt een partij welke persoonsgegevens worden

verwerkt?

Bepaalt een partij de categorieën betrokkenen?

Bepaalt een partij wie toegang krijgt tot persoonsgegevens?

Bepaalt een partij wanneer de persoonsgegevens worden

gewist?

In wiens belang is de verwerking?

Geeft een partij zeer gedetailleerde instructies aan een

dienstverlener?

Oefent een partij toezicht uit op uitvoering van diens

opdracht?

Lijkt een partij o.g.v. diens deskundigheid te handelen als

verwerkingsverantwoordelijke?

Heeft een partij anderszins autonomie m.b.t. de verwerking

van persoonsgegevens?

Contractsbepalingen

Of verwerking de primaire opdracht van dienstverlening is

Ontbreken toegang tot persoonsgegevens

Eigendom van IT-systeem

1. INTERN BEHEER

Vindt de verwerking van persoonsgegevens door de derde

plaats onder rechtstreeks gezag van een verwerker of

verwerkingsverantwoordelijke?

(Bijvoorbeeld een zzp'er onder het gezag van een werkgever)

2. JURIDISCHE BEVOEGHEID O.G.V. DE WET

Volgt expliciet of impliciet uit de wet wat de privacypositie van

een partij is? 

2a. Indien de privacypositie uitdrukkelijk in de wet is bepaald,

betekent dit dat het expliciet uit de wet volgt. (bijv. de Raad

voor de Rechtsbijstand wordt in de wet uitdrukkelijk als

verwerkingsverantwoordelijke aangemerkt). 

2b. Indien de privacypositie voortvloeit uit een wettelijke

taakstelling, betekent dit dat het impliciet uit de wet volgt. De

verwerking van persoonsgegevens van inwoners door een

gemeenten ter uitvoering van een toegangstaak in het sociaal

domein is een voorbeeld van een wettelijke taak van

gemeenten. Op het moment dat een dergelijke verwerking

wordt uitbesteed aan een derde partij, bijvoorbeeld aan een

Stichting wijkteam, blijft de verwerkingsverantwoordelijkheid

liggen bij de partij die op grond van de wet verantwoordelijk is.

3. ZEGGENSCHAP O.G.V. FEITELIJKE INVLOED

3.1 TRADITIONELE ROLVERDELING & PROFESSIONELE EXPERTISE

Volgt uit de gangbare juridische regels en de maatstaven die

gelden in het maatschappelijk verkeer dat een partij als

verwerkingsverantwoordelijke wordt aangemerkt?

3.2 BESTAANDE CONTRACTUELE BEPALINGEN & ANDERE

FEITELIJKE OMSTANDIGHEDEN

Indien de privacypositie niet uit de wet volgt en ook niet uit de

traditionele rolverdeling of professionele expertise, is de vraag

of uit feitelijke omstandigheden volgt dat een partij doel en

middelen van de gegevensverweking bepaalt. Een aantal

omstandigheden spelen een rol bij de beoordeling van

zeggenschap gebaseerd op feitelijke invloed:

Doel verwerking: de partij die bepaalt waarom een verwerking

plaatsvindt, is verwerkingsverantwoordelijke.

Essentiële middelen verwerking: indien niet duidelijk is welke

partij het doel van de verwerking bepaalt, kan gekeken worden

in hoeverre partijen de middelen voor verwerking bepalen o.g.v.

de volgende vragen:

De partij die de essentiële middelen bepaalt, is

verwerkingsverantwoordelijke. 

Andere feiten en omstandigheden:

Niet-doorslaggevende aspecten voor de beoordeling van

zeggenschap o.g.v. feitelijke invloed:

3.3 NIET-ESSENTIËLE MIDDELEN

Bepaalt een partij niet-essentiële middelen? Dan is die partij

verwerker. Niet-essentiële middelen zijn meer praktische

aspecten van de verwerking, zoals de keuze voor bepaalde soft-

of hardware. 

4. GEMEENSCHAPPELIJKE OF CONVERGERENDE ZEGGENSCHAP

OVER DOEL EN/OF MIDDELEN?

Bepalen partijen gezamenlijk het doel en de middelen van de

verwerking? Heeft meer dan één partij een beslissende invloed

op of en hoe de verwerking plaatsvindt, hetzij door

gemeenschappelijke zeggenschap hetzij door convergerende

zeggenschap waarbij onderlinge beslissingen elkaar aanvullen

en nodig zijn om de verwerking op bepaalde wijze te laten

plaatsvinden, waardoor zij daadwerkelijk impact hebben op de

doeleinden en de middelen van de verwerking?

Dit betekent dat de verwerking niet mogelijk is zonder

participatie van de andere partij, of dat de verwerkingen van

partijen onscheidbaar zijn omdat zij bijvoorbeeld onlosmakelijk

met elkaar verbonden zijn. 

5. ZELFSTANDIGE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKHEID

De andere betrokken partijen kunnen afzonderlijke zelfstandige

verwerkingsverantwoordelijken voor hun eigen doel of

verwerkers zijn.

6. GEZAMENLIJKE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKHEID

6.1 GEZAMENLIJKE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKHEID

VOOR GEHELE VERWERKING

Partijen zijn gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijk voor de

gehele verwerking. Heeft de

gemeenschappelijke/convergerende zeggenschap over doel en

middelen betrekking op gehele verwerking in kwestie?

6.2 GEZAMENLIJKE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKHEID

VOOR DEEL VERWERKING

Partijen zijn gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijk voor een

deel van de verwerking. Gezamenlijk voor de verwerkingsfasen

waarvoor zij doel en middelen gezamenlijk vaststellen, en

zelfstandig voor verwerkingsactiviteiten waarvoor zij doeleinden

en middelen afzonderlijk vaststellen.


