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Inleiding 

Zoals veel andere organisaties gebruikt Meerlanden persoonsgegevens. Gegevens zijn persoonsgegevens als 

deze informatie bevatten over een natuurlijk persoon en die persoon direct of indirect identificeerbaar is. 1 Het 

gaat dan onder meer om naam, adres en woonplaats van een persoon. Verder kan worden gedacht aan het 

Burgerservicenummer en persoonlijke bankgegevens. Meerlanden heeft deze gegevens geregistreerd 

bijvoorbeeld als het gaat om haar eigen medewerkers. Meerlanden heeft ook persoonsgegevens onder zich 

van derden zoals bijvoorbeeld persoonsgegevens van ex gedetineerden die via de reclassering tewerk worden 

gesteld bij Meerlanden. Het spreekt voor zich dat zorgvuldig met persoonsgegevens moet worden omgegaan 

zodat deze niet ongewild bij anderen terecht komen en door deze gebruikt of misbruikt kunnen worden.  

In dit document wordt het beleid geformuleerd om te waarborgen dat zorgvuldig wordt omgegaan met 

persoonsgegevens. Inzet daarbij is te voldoen aan de Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”). Die wet 

geeft (kortgezegd) regels voor de rechtmatige verwerking van persoonsgegevens en schrijft voor wat te doen 

in het geval persoonsgegevens worden gelekt ─ een datalek ─ of daarvan een vermoeden bestaat. 

Uitgangspunt is dat een datalek moet worden gemeld bij de overheid: de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”, 

dit is de naam van het College bescherming persoonsgegevens) die belast is met het toezicht op de naleving 

van de Wbp. 

Dit beleid is van toepassing op De Meerlanden Holding N.V en alle vennootschappen waarin De Meerlanden 

Holding N.V. direct of indirect een 100% deelneming heeft (gezamenlijk en afzonderlijk “Meerlanden”).2 Het 

beleid voorziet in (A) een beschrijving van de reikwijdte van de Wbp, (B) een beschrijving van hoe door 

Meerlanden om te gaan met (de verwerking van) persoonsgegevens, (C) borging van naleving van de Wbp 

(incl. inrichting Privacyregister), (d) weergave van het proces van melden en afhandelen van (potentiële) 

datalekken en (e) communicatie van het privacy beleid.  

Het onderhavige privacy beleid draagt bij aan het compliant handelen van Meerlanden op het corporate 

deelgebied zoals dit binnen compliance wordt onderscheiden. Schematisch kan dit als volgt worden 

weergegeven. 

 

                                                           
1 Vgl. artikel 1 sub a Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”). Volgens de toelichting op de Wbp is een 
persoon identificeerbaar als de identiteit van de persoon redelijkerwijs, zonder onevenredige inspanning, kan 
worden vastgesteld.  
2 Voor minderheidsdeelnemingen ligt het op de weg van Meerlanden om binnen de betreffende joint venture de 
vraag aan de orde te stellen of wordt voldaan aan de Wbp. 
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Reikwijdte van de Wbp 

De Wbp is niet op elke verwerking van persoonsgegevens door Meerlanden van toepassing. Om dit vast te 

stellen en wat de toepasselijkheid van de Wbp met zich brengt, is door het Ministerie van Justitie een 

handleiding geschreven: “Handleiding voor verwerkers van persoonsgegevens”.3  

De Wbp is alleen van toepassing als sprake is van verwerking van persoonsgegevens. Een voorbeeld hiervan is 

het verzamelen ordenen en vastleggen van persoonsgegevens. Verder zijn de verspreiding of verstrekking 

persoonsgegevens d.m.v. doorzending vormen van verwerking. Ook het afschermen, uitwissen of vernietigen 

van persoonsgegevens kunnen worden gezien als verwerking.  

De Wbp geldt evenwel in hoofdzaak alleen voor geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. 

Daarnaast is de Wbp van toepassing op sommige handmatige verwerkingen. Bij dit laatste moet worden 

gedacht aan de handmatige verwerking van persoonsgegevens die zijn opgenomen in een bestand of bestemd 

zijn om daarin opgenomen te worden. Dat wil zeggen dat de gegevens onderlinge samenhang moeten 

vertonen en het systeem systematisch toegankelijk moet zijn. Een ongestructureerd handmatig dossier valt 

dus niet onder de Wbp. 

Hoe door Meerlanden om te gaan met (de verwerking van) persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens mogen o.g.v. de Wbp alleen worden verwerkt voor een bepaald doel. Het doel moet 

welbepaald zijn, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd zijn. Bij het inrichten van de 

gegevensverwerking moet steeds worden nagegaan of het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is 

voor het doel. Dat betekent dat de vraag gesteld moet worden of niet met minder gegevens hetzelfde doel 

bereikt kan worden. Als het – gelet op het vastgestelde doel – niet meer noodzakelijk is om de gegevens te 

bewaren dan moeten de persoonsgegevens worden verwijderd. 

Verder moet de gegevensverwerking steeds gebaseerd kunnen worden op één van de zes in de Wbp 

genoemde grondslagen. Dit zijn de navolgende:  

(a) de betrokkene heeft ondubbelzinnig toestemming gegeven voor de verwerking (hoeft niet schriftelijk); 

(b) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst; 

(c) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een wettelijke plicht; 

(d) de verwerking is noodzakelijk ter vrijwaring van een vitaal belang van de betrokkene; 

(e) de verwerking is noodzakelijk voor de goede vervulling van een publieke taak; 

(f) de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang. 

 

Tot slot moeten de persoonsgegevens, gelet op het doel waarvoor deze worden verwerkt, (i) niet bovenmatig, 

(ii) toereikend en (iii) ter zake dienend zijn. 

Op grond van de Wbp dient persoonsgegevensverwerking worden gemeld bij de AP. De melding moet 

worden gedaan voordat de gegevens worden verzameld. Een aantal gegevensverwerkingen is vanwege de 

wetgever uitgezonderd van de meldplicht omdat het onwaarschijnlijk wordt geacht dat de persoonlijke 

levenssfeer van de betrokkenen door de verwerking wordt geschaad. Deze staan opgesomd in het zogeheten 

Vrijstellingsbesluit. De volgende verwerkingen zijn onder meer van melding vrijgesteld: 

(a) verwerkingen door verenigingen, stichtingen en publiekrechtelijke beroepsorganisaties met betrekking 

tot hun leden of begunstigers (vgl. Stichting het Meerlandenfonds); 

(b) verwerkingen met betrekking tot sollicitanten; 

                                                           
3 De handleiding wordt steeds aangepast als daar aanleiding voor is en is raadpleegbaar via de website van de 
het ministerie van Justitie (www.justitie.nl) en van de AP (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).  
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(c) verwerkingen door werkgevers in het kader van de personeelsadministratie en de salarisadministratie; 

(d)  verwerkingen met betrekking tot debiteuren en crediteuren en verwerkingen met betrekking tot 

afnemers en leveranciers. 

 

Indien m.b.t. de gegevensverwerking een wijziging plaatsvindt, dient hiervan binnen één jaar (na de eerdere 

melding) melding wordt gedaan bij de AP. Dit is alleen nodig als de wijzigingen van meer dan incidentele aard 

zijn. 

Bij verkrijging van de persoonsgegevens van een persoon moet de betrokkene door Meerlanden worden 

geïnformeerd – voorafgaand aan de verkrijging – over wat Meerlanden voor organisatie is en met welk(e) 

doel/doeleinden Meerlanden de gegevens verzamelt en verwerkt. Bij verkrijging van persoonsgegevens buiten 

de betrokkene om, moet de betrokkene in beginsel worden geïnformeerd op het moment dat de gegevens 

worden vastgelegd danwel uiterlijk op het moment van eerste verstrekking aan een derde in het geval de 

gegevens uitsluitend worden verzameld om deze aan een derde te verstrekken. Er gelden uitzonderingen 

waarvoor wordt verwezen naar de Handleiding voor de verwerking van persoonsgegevens.4 

Het informeren van de betrokkene kan achterwege blijven als de betrokkene naar objectieve maatstaven 

geacht kan worden op de hoogte te zijn van hetgeen waarover hij/zij geïnformeerd moet worden door 

Meerlanden. 

Ingevolge de Wbp rust op Meerlanden de verplichting (persoons)gegevensverwerking te beveiligen. Passende 

technische en organisatorische maatregelen moeten door Meerlanden genomen worden om het verlies van 

gegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. In het verlengde hiervan ligt dat een externe die ten 

behoeve van Meerlanden de persoonsgegevens verwerkt – een zogeheten bewerker – zijn werkzaamheden 

zorgvuldig uitvoert en maatregelen neemt tot bescherming en geheimhouding van de persoonsgegevens. Hier 

dient een opdracht van Meerlanden aan ten grondslag te liggen middels een bewerkersovereenkomst.  

Indien inbreuk wordt gemaakt op de beveiliging5 waarbij persoonsgegevens worden blootgesteld aan verlies of 

onrechtmatige verwerking, dus blootgesteld aan datgene waartegen beveiligingsmaatregelen6 bescherming 

moesten bieden, is sprake van een datalek. Voor een datalek geldt in beginsel de verplichting voor 

Meerlanden om dit te melden bij de AP.  

In het voorgaande staan de verplichtingen voor Meerlanden uit de Wbp in hoofdzaak beschreven. In het 

hierna volgende wordt verwoord hoe de naleving van de verplichtingen uit de Wbp wordt geborgd door 

Meerlanden.  

Borging van naleving van de Wbp 

Binnen Meerlanden zijn de verantwoordelijkheden en taken voor naleving van de Wbp als volgt verdeeld. 

• De bestuurder (algemeen directeur) is eindverantwoordelijk voor de naleving van de Wbp.  

• De bestuurssecretaris is managerial verantwoordelijk voor (het toezicht op) de naleving van de Wbp 

(gemandateerd intern & extern regie), fungeert als privacy officer en heeft een adviesfunctie t.a.v. de Wbp.  

• De coördinator KAM7 ziet toe op de feitelijke uitvoering conform de Wbp (toezicht en sub gemandateerd 

intern regie). De coördinator KAM audit de naleving van de Wbp en (de uitvoering van) het onderhavige beleid 

en rapporteert ter zake aan de bestuurssecretaris.  

• Door of vanwege de verantwoordelijk manager/projecteigenaar wordt per opgave of een project 

waarbinnen persoonsgegevens worden verwerkt, een medewerker aangewezen om de taak van 

                                                           
4 Zie voetnoot 3 ook voor de wijze van informeren. 
5 Vgl. artikel 34a lid 1 Wbp. 
6 Vgl. artikel 13 Wbp. 
7 Hieronder wordt verstaan: KAM procesmanager. 
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gegevensbeheerder op zich te nemen. De verdeling van verantwoordelijkheden en taken wordt hierna verder 

uitgewerkt. 

 

Bij de start van een opgave of project moet vastgesteld worden of in het kader daarvan naar verwachting 

persoonsgegevens verzameld gaan worden. Deze vraag is onderdeel gemaakt van de standaard project aanpak 

binnen Meerlanden. Bij een bevestigende beantwoording van de vraag, zal bij de start van een opgave of 

project (voorlopig) een (intern) gegevensbeheerder aangewezen moeten worden die t.a.v. de betreffende 

persoonsgegevens belast is met de inrichting van het persoonsgegevensbeheer en/of het verzamelen en 

verwerken van persoonsgegevens. De manager/projecteigenaar8 onder wiens verantwoordelijkheid een 

opgave of project valt, is verantwoordelijk voor de toedeling van de gegevensbeheertaak aan een medewerker 

en het (doen) beantwoorden door de gegevensbeheerder van de navolgende vragen. 

 

(1) Is de Wbp van toepassing? 

(2) Wie is of wordt verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en is sprake van 

intern/extern beheer?9 

(3) Is de verwerking rechtmatig (w.o. vaststelling doel & grondslag)? 

(4) Moet van de verwerking een melding worden gedaan bij de AP?  

(5) Moet informatie worden verstrekt aan de betrokkene(n) waarvan de gegevens worden verzameld? 

(6) Wat zijn de rechten en verplichtingen van de verantwoordelijke, de bewerker en de betrokkene? 

 

De voorgaande met cijferaanduiding weergegeven vragen kunnen worden beantwoord aan de hand van de 

stroomschema’s die als bijlage bij dit beleid gevoegd zijn met een corresponderend cijfer (bijlage 1 t/m 6). 

Deze stroomschema’s zijn onderdeel van de Handleiding voor verwerking van persoonsgegevens waarin ook 

een toelichting staat opgenomen.10 De gegevensbeheerder is taakverantwoordelijk voor opvolging van de 

verplichtingen (I) die voortvloeien uit de beantwoording van vragen (1) t/m (6) en (II) van de Wbp 

respectievelijk de wetgeving die daarvoor in de plaats komt.11  

 

Het doen van een melding aan de AP inzake de verwerking van persoonsgegevens wordt voorbereid door de 

gegevensbeheerder in samenspraak met de bestuurssecretaris. Een melding aan de AP vindt steeds plaats met 

tussenkomst van de bestuurssecretaris en wordt ondertekend door de bestuurder. Het verstrekken van 

informatie aan de betrokkene(n) waarvan de gegevens worden verzameld, wordt door de gegevensbeheerder 

voorbereid in samenspraak met de afdeling communicatie en de bestuurssecretaris en ter goedkeuring 

voorgelegd bij de bestuurder.  

 

De gegevensbeheerder dient voorafgaand aan de verwerking van persoonsgegevens te verifiëren of de 

persoonsgegevens adequaat worden beveiligd. Voor de digitale beveiliging treedt de gegevensbeheerder 

daartoe in overleg met de manager ICT en voor de fysieke beveiliging treedt de gegevensbeheerder in overleg 

met facilitair manager. In het geval het gegevensbeheer c.q. de gegevensverwerking van persoonsgegevens 

wordt uitgevoerd door een externe, dan dient met deze externe een bewerkersovereenkomst12 gesloten 

conform de bewerkersovereenkomst bijgevoegd als bijlage 7 (te ondertekenen door externe).  

Op basis van de antwoorden van de vragen (1) t/m (6) en de daaruit opvolgende acties registreert de 

gegevensbeheerder de verwerking van persoonsgegevens waarvoor hij/zij taakverantwoordelijk is in het 

                                                           
8 Zie Meerlanden Roadmap 2016-2020 voor de projecteigenaren van de projecten. 
9 Uitgangspunt is dat bij intern beheer de gegevensbeheerder taak verantwoordelijk is voor de verwerking van 
persoonsgegevens en bij extern beheer de gegevensbeheerder contactpersoon is voor de externe bewerker. 
10 Zie voetnoot 2. I.v.m. eventuele actualisatie van de handleiding zal steeds de meest recente versie van de 
handleiding geraadpleegd moeten worden zoals kenbaar op de website van het Ministerie van Justitie 
respectievelijk van de AP. 
11 De Wbp gaat plaatsmaken voor een Europese privacy verordening: de “Algemene Verordening 
Gegevensbescherming” (“AVG”). 
12 In de bewerkersovereenkomst staat onder meer opgenomen de doeleinden van de gegevensverwerking, het 
soort persoonsgegevens dat wordt verwerkt, de (categorieën van) betrokkenen op wie de gegevens betrekking 
hebben, het passend beveiligen van de gegevens, het uitvoeren van audits, het na afloop vernietigen of 
terugleveren van de gegevens aan Meerlanden, een toestemmingsvereiste voor het inschakelen van derden 
voor gegevensverwerking. 
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Privacy register13 (onderdeel van het Kwaliteitshandboek en digitaal toegankelijk via Iprova). Nadat dit is  

afgerond, doet de gegevensbeheerder hiervan melding aan de coördinator KAM. De coördinator KAM 

verstrekt jaarlijks (1e maand van een kalenderjaar) aan de bestuurssecretaris een rapportage met een actueel 

Privacy register. De bestuurssecretaris rapporteert ter zake aan de bestuurder. 

De beantwoording van voornoemde vragen (1) t/m (6),  de opvolging van de daaruit voortvloeiende acties en 

de registratie in het Privacy register doet de gegevensbeheerder in samenspraak met de bestuurssecretaris. De 

aanwijzingen van de bestuurssecretaris zijn dienaangaande bindend.  

De hiervoor beschreven verdeling van verantwoordelijkheden wordt hieronder schematisch weergegeven op 

basis van het zogeheten RACI Matrix.14  

 

 

 

Het melden en afhandelen van (potentiële) datalekken  

Er geldt een meldplicht voor datalekken. Deze meldplicht houdt in dat bedrijven, overheden en andere 

organisaties die persoonsgegevens verwerken datalekken onverwijld (binnen 72 uur) moeten melden aan de 

AP, en in bepaalde gevallen ook aan de betrokkene(n). De betrokkene is degene van wie persoonsgegevens 

zijn gelekt. De bedrijven, overheden en andere organisaties tot wie de meldplicht datalekken zich richt, 

waaronder ook Meerlanden, moeten zelf een beredeneerde afweging maken of een concreet datalek dat hen 

ter kennis komt onder het bereik van de wettelijke meldplicht valt. 

                                                           
13 Het privacy register beoogt een compleet beeld te geven van de persoonsgegevens die Meerlanden 
verzamelt en verwerkt, het register draagt bij aan de systematische nakoming van de verplichtingen uit de Wbp 
en geeft inzicht in eventuele privacyrisico’s en de (voorgestelde ) wijze van beheersing daarvan. Het privacy 
register fungeert daarmee ook als een beknopte privacy impact assessment. 
14 De Nederlandse aanduiding is VERI-Matrix wat staat voor Verantwoordelijk (R)/ Eindverantwoordelijk (A)/ 
Raadplegen (C) / Informeren (I). 

Functionaris  -->  
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A+R

Advies Wbp A+R

Actualiseren &        

naleven privacyregister
A+C I R

Signaleren 

toepasselijkheid 

privacybeleid + 

opvolgen

C A R R R R

Uitvoering datalekken 

procedure
A R,C R R C R (C) R

Melden AP A R

Audits privacybeleid A R

Rapportage 

privacybeleid
A R

alle medewerkers

RACI - MATRIX Privacybeleid

gegevens-

beheerder
algemeen directeur bestuurssecretaris coordinator KAM

manager/ 

projecteigenaar
manager ICT facilitair manager

afdeling 

communicatie
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Als onderdeel van dit privacy beleid heeft Meerlanden een procedure opgesteld die beschrijft hoe te handelen 

binnen Meerlanden, indien er sprake is van een datalek of wanneer een datalek vermoed wordt. De meldplicht 

is eveneens van toepassing op Meerlanden, als het datalek bij een derde is ontstaan, bijvoorbeeld een 

bewerker van persoonsgegevens van Meerlanden. Deze procedure is mede gebaseerd op de beleidsregels van 

de AP inzake de meldplicht datalekken zoals opgenomen in de Wet bescherming persoonsgegevens. 

Het doel van deze procedure is vast te leggen, welke stappen genomen moeten worden door Meerlanden bij 

het vermoeden van of kennis nemen van een incident dat (mogelijk) aangemerkt kan worden als een datalek. 

Het volgende resultaat wordt hiermee nagestreefd: 

(a) het steeds volgen van een eenduidige procedure; 

(b) het zorgvuldig waarborgen van de belangen van Meerlanden, het individu 

 dan wel een ander bedrijf dat betrokken is bij het incident, zijnde een (mogelijk) datalek; 

(c) het op zorgvuldige en systematische wijze analyseren van een incident, zijnde een mogelijk datalek, 

zodat aanwezige risicomomenten in het proces zichtbaar worden. Centraal staat hierbij het vaststellen 

van de onvolkomenheden in de (toepassing van) technische en organisatorische 

beveiligingsmaatregelen, die (mogelijk) hebben kunnen leiden tot het incident; 

(d) het bevorderen van het nemen van passende verbetermaatregelen en het structureel borgen van deze 

   verbetermaatregelen; 

(e) het realiseren van een voldoende en eenduidige interne en op verzoek externe verantwoording over 

de afhandeling van een incident, zijnde (mogelijk) datalek. 

 

In de procedurebeschrijving (Meerlanden procedure meldplicht datalekken) bijgevoegd als bijlage 8 zijn de te 

doorlopen stappen verwoord. Kortheidshalve wordt daarnaar verwezen en naar de bijbehorende bijlagen. 

Communicatie van het privacy beleid  

Het is van belang dat elke manager/projecteigenaar zich er van bewust is dat het verzamelen en verwerken 

van persoonsgegevens strikt gereguleerd is door de Wbp. Het verzamelen en verwerken van 

persoonsgegevens mag kortgezegd alleen als dit noodzakelijk is voor een bepaald doel en er een toereikende 

grondslag is. Dit moet per opgave/project worden bepaald en de betrokkene manager/projecteigenaar is er 

voor verantwoordelijk dat deze vaststelling wordt gedaan en geborgd is dat conform de Wbp wordt 

gehandeld.  

Alle medewerkers moeten zich er van bewust zijn dat als een (vermoeden van een) datalek zich voordoet, dit 

onverwijld gemeld moet worden bij de leidinggevende en mogelijk bij de AP. Een datalek kan bij elke 

medewerker ontstaan en hij/zij moet dan ook weten wat een datalek is en hoe vervolgens gehandeld moet 

worden. 

In het licht van het voorgaande wordt voorzien in de volgende communicatie van het privacy beleid. 

• Het privacy beleid is onderdeel van het Kwaliteitshandboek van Meerlanden wat digitaal toegankelijk is voor 

de werknemers van Meerlanden via Iprova.  

• Bij de voor werknemers via Cloudia raadpleegbare HRM stukken staat het privacy beleid inclusief de 

Meerlanden procedure meldplicht datalekken opgenomen.  

• In de modelarbeidsovereenkomsten van Meerlanden en de (model)overeenkomsten van opdracht (zzp) 

verwezen naar het privacy beleid van Meerlanden en in het bijzonder de Meerlanden procedure meldplicht 

datalekken.  

• In de overeenkomst(en) met (een) uitzendbureau(‘s) wordt eveneens verwezen naar privacy beleid van 

Meerlanden en in het bijzonder de Meerlanden procedure meldplicht datalekken waarbij wordt bedongen dat 

het uitzendbureau en de respectievelijke uitzendkracht zich hieraan dienen te conformeren. 
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• De bewerkersovereenkomst wordt gepubliceerd op de website van Meerlanden en ter ondertekening 

voorgelegd aan de betreffende externe bewerker die door Meerlanden wordt ingeschakeld bij de verwerking 

van persoonsgegevens.  

• Tijdens de introductiebijeenkomst van nieuwe medewerkers wordt het privacy beleid van Meerlanden en de 

Meerlanden procedure meldplicht datalekken behandeld. 

• Bij de uitgifte van ICT apparatuur aan een medewerker staat in de gebruikersovereenkomst die een 

medewerker ter ondertekening krijgt voorgelegd een verwijzing opgenomen naar het privacy beleid en wordt 

in het bijzonder gewezen op de Meerlanden procedure meldplicht datalekken.  

• In het ICT- Media protocol, dat een bijlage is van de gedragscode van Meerlanden, wordt eveneens verwezen 

naar het privacy beleid en wordt in het bijzonder gewezen op de Meerlanden procedure meldplicht 

datalekken.  

• Na vaststelling van het privacy beleid door het DMT wordt het MTO geïnformeerd over het privacy beleid en 

wordt het privacy beleid gecommuniceerd aan alle medewerkers van Meerlanden en wordt in het bijzonder 

gewezen op de Meerlanden procedure meldplicht datalekken.  

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het DMT van 5 september2017. 

 

       *** 


