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Collegebesluit 

 

Onderwerp  

Privacyconvenant gemeente Haarlem en Paswerk & Werkpas Holding BV en mandatering 

privacyconvenanten en AVG-besluiten 

 

Nummer 2020/508294 

Portefeuillehouder Botter, J. 

Programma/beleidsveld 6.2 Gemeentelijk Bestuur  

Afdeling ID 

Auteur Mak-van Veen, T.U. 

Telefoonnummer 023-5114684 

Email tveen@haarlem.nl 

Kernboodschap  De gemeente Haarlem gaat een privacyconvenant aan met Paswerk en Werkpas 

Holding BV, (Gemeenschappelijke Regeling betreffende het 

werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland) in het kader van een zorgvuldige  

uitwisseling van persoonsgegevens bij de uitvoering van 

(dienstverlenings)overeenkomsten.  

Deze besluitvorming wordt aangegrepen om de in het gemeentelijk 

Mandateringsbesluit en Mandateringsregister opgenomen mandaten wat betreft 

het aangaan van privacyconvenanten en besluiten in het kader van de 

privacyregelgeving (AVG) aan te vullen en te actualiseren.  

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Niet van toepassing 

Relevante eerdere 

besluiten 

1. Geldende Mandateringsbesluit college-en burgemeester bevoegdheden 
inclusief het Mandatenregister (vanaf 01-01-2018) 

Besluit college  

d.d. 30 juni 2020 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, een ieder voor 

zover het zijn bevoegdheid betreft: 

Besluit:  

1. Tot het aangaan van een privacyconvenant om bescherming van 

persoonsgegevens te borgen bij de uitvoering van (dienstverlenings-) 

overeenkomsten tussen de gemeente Haarlem en Paswerk & Werkpas Holding 

BV; 

2. Mandaat te verlenen aan afdelingsmanagers om te besluiten tot het aangaan 

van privacyconvenanten, vergelijkbaar met het bestaande mandaat voor 

verwerkersovereenkomsten; 

3. Tot het verlenen van een volmacht aan afdelingsmanagers tot ondertekening 

van deze privacyconvenanten; 

4. Mandaat te verlenen aan afdelingsmanagers om te besluiten op grond artikel 

13 tot en met artikel 23 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming; 
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5. Mandaat te verlenen aan de privacyadviseur en ondermandaat aan het Team 

Datalekken voor het melden van datalekken bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens op grond van artikel 33 van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming. 

 

 

 

1. Inleiding  

De gemeente Haarlem en Paswerk & Werkpas Holding BV willen een privacyconvenant afsluiten om 

het over en weer delen van persoonsgegevens bij de uitvoering van bestaande en toekomstige 

(dienstverlenings-) overeenkomsten zorgvuldig en in lijn met de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) uit te voeren. 

 

In tegenstelling tot verwerkersovereenkomsten is de bevoegdheid tot het aangaan van een 

privacyconvenant nog niet gemandateerd aan afdelingsmanagers terwijl deze privacyconvenanten 

met verwerkersovereenkomsten vergelijkbaar zijn en steeds vaker voorkomen.  

 

Tevens is gebleken dat de bestaande mandatering voor besluiten met betrekking tot uitvoering van 

privacyregelgeving en de meldplicht datalekken nog steeds zijn gebaseerd op de inmiddels niet meer 

geldende Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en aangepast moeten worden aan de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 

2. Besluitpunten college 

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, een ieder voor zover het zijn 

bevoegdheid betreft: 

Besluit:  

1. tot het aangaan van een privacyconvenant om bescherming van persoonsgegevens te borgen bij 

de uitvoering van (dienstverlenings-) overeenkomsten tussen de gemeente Haarlem en Paswerk 

& Werkpas Holding BV; 

2. mandaat te verlenen aan afdelingsmanagers om te besluiten tot het aangaan van 

privacyconvenanten, vergelijkbaar met het bestaande mandaat voor 

verwerkersovereenkomsten; 

3. tot het verlenen van een volmacht aan afdelingsmanagers tot ondertekening van deze 

privacyconvenanten; 

4. mandaat te verlenen aan afdelingsmanagers om te besluiten op grond artikel 13 tot en met 23 

van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

5. mandaat te verlenen aan de privacyadviseur en ondermandaat aan het Team Datalekken voor 

het melden van datalekken bij de Autoriteit Persoonsgegevens op grond van artikel 33 van de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 



 

 

 

 Kenmerk: 2020/508294 3/4 

 

 3. Beoogd resultaat 

Het structureel borgen van zorgvuldige gegevensdeling tussen de gemeente Haarlem Paswerk & 

Werkpas Holding BV door middel van een privacyconvenant.  En het voorzien in een actuele en juiste 

mandatering op ambtelijk niveau.  

 

4.  Argumenten 

Privacyconvenant gemeente – Paswerk & Werkpas Holding BV  

Partijen wisselen onderling persoonsgegevens uit in het kader van de uitvoering van een aantal 

(dienstverlenings-)overeenkomsten. Soms heeft Paswerk & Werkpas Holding BV daarbij de rol van 

verwerker (deze houdt zich aan instructies rond gegevensverwerking van de opdrachtgever) maar 

ook soms als verwerkingsverantwoordelijke (degene die zelf mag beslissen over het doel en de 

middelen van de verwerking van persoonsgegevens). Op basis van de AVG moeten afspraken met 

een verwerker verplicht worden vastgelegd in een verwerkersovereenkomst. Voor uitwisseling van 

persoonsgegevens tussen verwerkingsverantwoordelijken onderling is dit niet verplicht maar wel 

gewenst en sterk aanbevolen door privacydeskundigen.  

De standaardbepalingen van het voorliggende privacyconvenant zijn geschreven vanuit de context 

van Paswerk & Werkpas Holding BV zowel als verwerkingsverantwoordelijke als verwerker. In de 

gevallen waarin Paswerk & Werkpas Holding BV handelt als verwerker geeft artikel 8 van het 

privacyconvenant nog aanvullende bepalingen specifiek voor de verwerkersrol. 

 

Dit privacyconvenant geldt voor bestaande en in de toekomst nog af te sluiten overeenkomsten met 

Paswerk & Werkpas Holding BV. Er hoeft dus niet telkens een nieuw privacyconvenant of 

verwerkersovereenkomst te worden gesloten. Het privacyconvenant is opgenomen bijlage 1 bij dit 

besluit (“Privacyconvenant gemeente Haarlem -Paswerk & Werkpas Holding BV”). 

 

Mandaat en volmacht privacyconvenanten aan afdelingsmanager  

Een privacyconvenant is in veel gevallen qua inhoud vergelijkbaar met een verwerkersovereenkomst.  

Voor verwerkersovereenkomsten is reeds een mandaat aan de afdelingsmanager vastgelegd in het 

Mandateringsregister behorende bij het Mandateringsbesluit. Nu steeds meer privacyconvenanten 

met andere organisaties worden gesloten is het logisch en consequent de besluitvorming en 

ondertekening van een privacyconvenant op dezelfde wijze te regelen als een 

verwerkersovereenkomst door een mandaat aan de afdelingsmanager te verlenen. Uit de 

systematiek van het Mandateringsbesluit vloeit voort dat bij afdeling overstijgende aspecten een 

privacyconvenant ook door de algemeen directeur kan worden afgesloten.  

Indien een privacyconvenant qua aard of inhoud niet vergelijkbaar is met een 

verwerkersovereenkomst dan vindt besluitvorming plaats door het college. Dat is in het geval van 

veel betrokken partijen,  een complexere uitwisseling van persoonsgegevens of als maatschappelijke 

aspecten meespelen. Denk bijvoorbeeld aan het Oggz-convenant of de convenanten rond Veilig 

Thuis en het RIEC. De beoordeling of een privacyconvenant vergelijkbaar is met een 
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verwerkersovereenkomst vindt plaats in overleg met de privacy-adviseur(s) van de afdeling Interne 

Dienstverlening. 

 

Actualiseren huidige privacy-mandaten Wbp naar AVG 

De huidige mandaten voor het nemen van privacy besluiten ten aanzien van de rechten van 

betrokkenen zijn nog gerelateerd aan de inmiddels in 2018 ingetrokken Wet bescherming 

persoonsgegevens (Wbp). Het gaat dan om besluiten namens het college ten aanzien van het recht 

op inzage in de persoonsgegevens, het recht op rectificatie, het recht op informatie, het recht op 

gegevenwissing, het recht op het maken van bezwaar tegen de gegevensverwerking en dergelijke. 

Voorts gaat het om actualisering van de mandaatbepaling om namens het college een melding van 

een datalek op basis van de meldplicht datalekken te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Om 

deze bepalingen te actualiseren wordt voorgesteld om deze bepalingen aan te passen aan de sinds 

mei 2018 geldende Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De voorgestelde regeling is 

als volgt:  

 

 mandaat te verlenen aan afdelingsmanagers om te besluiten op grond artikel 13 tot en 

met 23 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 mandaat te verlenen aan de privacyadviseur en ondermandaat aan het Team Datalekken 

voor het melden van datalekken bij de Autoriteit Persoonsgegevens op grond van artikel 

33 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Geen 

 

6. Uitvoering 

Na vaststelling van het Privacyconvenant gemeente Haarlem -Paswerk & Werkpas Holding BV 

verleent de Burgemeester een volmacht aan de Algemeen Directeur tot ondertekening van dit 

privacyconvenant. 

 

De aangepaste mandaten worden geconsolideerd verwerkt in het Mandateringbesluit en 

bijbehorende Mandateringsregister en op Overheid.nl gepubliceerd.   

 

Afdeling Interne Dienstverlening zal intern communiceren over de mandatering rond 

privacyconvenanten en de actualisering van de bestaande mandateringen.  

 

7. Bijlage 
Bijlage 1. Ter besluitvorming: “Privacyconvenant gemeente Haarlem-Paswerk & Werkpas Holding BV” 
 


