
Voortgang AVG: nieuwe rollen en nieuwe documentatie  

 

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei a.s. 

wordt gehandhaafd, hebben we de rollen van de betrokken partijen in het kader van de digitale 

basisdiensten geïnventariseerd. Deze inventarisatie wijst uit dat, volgens de bepalingen in de 

AVG, de rollen voor de KB en de bibliotheken anders worden dan nu is vastgelegd. De KB, in de 

huidige regeling aangeduid als bewerker, is volgens de AVG voor de meeste basisdiensten 

verwerkingsverantwoordelijke en bibliotheken zijn dat voor veel basisdiensten ook, gezien de 

samenwerking in het netwerk.  

 

Documentatie 

De uitkomst van de inventarisatie betekent dat de onderliggende afspraken en documentatie moet 

worden aangepast. Op dit moment wordt gewerkt aan: 

 

1. Een vernieuwde overkoepelende regeling met betrekking tot de rolverdeling AVG tussen de 

KB en de openbare bibliotheken als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken  

2. Aanpassing van artikel 11 van de huidige Algemene Voorwaarden KB – Bibliotheken  

3. Een Verwerkersovereenkomst (VO) voor die onderdelen van de basisdiensten waar de KB de 

Verwerker is.  

 

Ad 1: Deze regeling geldt voor alle openbare bibliotheken en zal een aantal verwijzingen hebben 

naar – nog op te stellen – richtlijnen/procedures. We denken nu aan een beveiligingsrichtlijn, een 

richtlijn over het melden van datalekken en een procedure voor afhandeling verzoeken/klachten 

van betrokkenen. Of de regeling ook geldt voor provinciale ondersteuningsinstellingen, wordt 

nog onderzocht. 

 

Ad 2: De aangepaste Algemene voorwaarden gelden als vervanging van de Alg. Voorwaarden van 

december 2015. Art. 11 wordt een stuk korter en eenvoudiger, omdat een aantal zaken in de 

regeling of in de Verwerkersovereenkomst wordt opgenomen.  

 

Ad 3: de Verwerkersovereenkomst (VO) zal gelden voor basisdiensten waarbij de KB de 

Verwerker is. De KB is bezig met het opstellen van een modelovereenkomst die elke 

bibliotheekorganisatie moet ondertekenen.  

 

Vervolg 

De nieuwe / herziene documentatie wordt op dit moment opgesteld en juridisch getoetst. Na 

afstemming met de VOB (die zelf een onafhankelijke juridische toetsing laat uitvoeren) en SPN, 

delen we de documenten - naar verwachting begin mei - met de bibliotheken.  

 

Samen met de VOB zullen we één of meerdere bijeenkomsten organiseren over dit onderwerp – 

nadere informatie hierover volgt. Hebt u in de tussentijd vragen over de documentatie? Neem dan 

contact op met uw accountmanager (Naomi.Deegenaars@kb.nl, Bertil.Voogd@kb.nl of 

Aart.Nieuwland@kb.nl). Met algemene vragen over de AVG kunt u terecht bij de VOB. 
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