
AVG-bijeenkomst
26 april 2018 



Programma 

• Welkom door de VOB en KB

• Korte schets van de Digitale Basisdiensten 

• Privacy en project Implementatie AVG in 10 stappen – stand van zaken 

• Korte pauze 

• Veranderingen van de afspraken KB – OB’s mbt Digitale Basisdiensten 

• Vragen 

• Einde bijeenkomst 



Landelijke digitale infrastructuur en Digitale Basisdiensten 

• De Digitale Basisdiensten voor 
bibliotheken bestaan uit: 

- Website as a Service (WaaS/AEM 
platform)
- AV (IAM) / Klantregistratiesysteem 
(KRS)
- Nationale Bibliotheek Catalogus 
(NBC+)
- Aanvragen (VDX)
- G!DS
- Datawarehouse (DWH)



Website as a Service (WaaS)

Gebruiker Webformulier OB

Gebruiker Voert gegevens in:
• Naam
• Adres
• Woonplaats

OB:
• In email cliënt



Gebruiker
Synchronisatie

(IAM, KRS, AV)
KB

Ledenadministratie
Lokaal ILS

Synchronisatie:
- Leden:
• Klantnummer
• Pasnummer
• geboortejaar
• Abonnementscode
• Abonnementsstatus
• Wachtwoord/pincode

IAM/KRS/AV
Opslag: encrypted
Toegang: beveiligd, alleen Functioneel Beheer

IAM, Klantregistratiesysteem, Authenticatie



Gebruiker Eigen invoer KB

Gebruiker

Voert in:
• Emailadres
• Naam
• Postcode
• Evt. wachtwoord

KRS/AV
Opslag: versleuteld
Toegang: beveiligd op rol Functioneel 
Beheer en gebruiker eigen gegevens

Eigen invoer gebruikers in AV en KRS



Gebruiker VDX KB

Gebruiker

Gegevens:
• Pasnummer (via 

aselect)
• Achternaam 
• Adres (Muziekweb)
• Geboortedatum 

(Muziekweb)
• Emailadres 

VDX
Opslag: versleuteld
Toegang: alleen in te 
zien voor vragende 
bibliotheek

Eigen invoer gebruikers Aanvragen (VDX)

Vanuit VDX mail over voortgang 
+
Toegang tot eigen 
reserveringsgegevens



Datawarehouse

Gebruiker Lokaal/regionaal ILS KB

Leden-administratie,

MDS 1.5:
- Bezit
- Transacties
- Leden:
• Klantcode
• geslacht
• geboortejaar
• postcodecijfers

DWH
Opslag: encrypted
Toegang: beveiligd
Rapporten: tellingen



Medewerker Account KB

Medewerker Voert in:
• Emailadres
• Wachtwoord

Voor diensten:
• NBC+ 
• Datawarehouse 
• WaaS / Adobe Analytics
• Volgsysteem VDX 

Inlogaccounts bibliotheekmedewerkers



G!DS

Gebruiker G!DS Websites

G!DS-gebruikers   (in 
aantal rollen met 
beperkingen)

Inloggen in G!DS:
- Inloggegevens:
• E-mailadres
• Wachtwoord
- Database:

Naam  gebruiker

Toegang tot redactieomgeving G!DS



Wat is privacy? 

• Privacy en gegevensbescherming zijn fundamentele 
mensenrechten. 

• Art. 8 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens / 
art. 10 Grondwet.

• ‘Een ieder heeft recht op zijn privé leven, zijn familie- en 
gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie’.  

• Privacy als vrijheidsrecht: ‘right to be let alone’ en recht om 
controle uit te oefenen over je persoonlijke gegevens. 









Kenmerken van de nieuwe privacywet (AVG) 

Wetgeving met 
grote 

reikwijdte 

Open 
normen

Nog weinig 
rechtspraak 

(gaat volgen!)

o Veel verplichtingen die nu al gelden (Wbp), gelden ook onder de AVG. 
o Belangrijk begrip is ‘accountability’.
o Registratieplicht, documentatieplicht en informatieplicht.
o Meer rechten voor de betrokkenen. 
o Belang van transparantie. 
o Zwaarder boeteregime.



Doel van de AVG

Waarborgen van 2 belangen:

1. Bescherming van natuurlijke personen 
ivm de verwerking van hun 
persoonsgegevens 

2. Vrije verkeer van persoonsgegevens 
binnen de EU te faciliteren. 

De AVG stelt burgers in staat om te weten 
welke persoonsgegevens van hen worden 
verwerkt en voor welk doel dit gebeurt. 



Centrale begrippen in de AVG 

• Persoonsgegevens

• Betrokkene 

• Rechten van de betrokkenen

• Verwerkingen

• Verwerkingsverantwoordelijke & Verwerker

• Doel van de verwerking  

• Grondslag van de verwerking



Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker 

• Het gaat om de vraag wie verantwoordelijk kan worden gehouden voor een 
verwerking. Dus bij wie een betrokkene terecht kan. 

• De Verwerkingsverantwoordelijke stelt doel en middelen voor de verwerking 
vast. 

• Verwerker is degene die in opdracht van de Verwerkingsverantwoordelijke 
persoonsgegevens verwerkt. 

• Er kunnen meerdere Verwerkingsverantwoordelijken en Verwerkers zijn. 



Project ‘Implementatie AVG in 10 stappen’ 

1. Overzicht verwerkingen / Register 
van Verwerkingen 

2. Aanstellen FG

3. Databeschermingsmaatregelen

4. Verwerkersovereenkomsten

5. PIA’s

6. Transparantie

7. Recht op inzage

8. Toestemming als grondslag gegevens-

verwerking

9. Registreren datalekken

10. Documentatie op orde

PRIVACY & SECURITY AWARENESS CAMPAGNE voor  alle KB-ers (2018) 



Waar staan we nu? (1)

• We hebben het grootste deel van onze verwerkingen 
overzichtelijk in beeld, deze zijn opgenomen in ons Register 
van Verwerkingen. 

• We weten waar een PIA is gedaan, waar nog een (Quick 
Scan) PIA benodigd is, welke Verwerkers er zijn en of er met 
iedere Verwerker een Verwerkersovereenkomst is 
afgesloten, welke beveiligingsmaatregelen worden toegepast 
per dienst, waar we toestemming als grondslag gebruiken 
(en of de toestemming AVG-compliant is). 

• We werken aan de laatste punten tbv de procesinrichting om 
verzoeken en klachten van Betrokkenen af te handelen (= 
gereed voor 25 mei). 



Register van Verwerkingen

Biedt een overzicht van alle verwerkingsactiviteiten. 

• Verwerkingsverantwoordelijke

• Doelen

• Grondslag 

• Categorieën van betrokkenen

• Categorieën van persoonsgegevens 

• Ontvangers 

• Doorgifte(n) van persoonsgegevens 

• Gegevens van de Verwerker / FG van de Verwerker 

• Bewaartermijnen

• Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen

De KB als Verwerkingsverantwoordelijke



Waar staan we nu? (2)

• We hebben een procedure voor datalekken 
vastgesteld. 

• We hebben actueel intern privacy beleid. 

• We hebben de interne governance ingericht 
volgens het besturingsmodel Three lines of 
Defence. 

• Er is een KB-brede Awareness campagne gaande 
via ons Programma Versterken Digitale Veiligheid 
met een verplichte AVG e-learning module voor 
alle medewerkers. 



Wat gaat er veranderen in de relatie KB – OB 
als gevolg van de AVG?

• Samenwerking OB’s / POI’s en KB in een 
netwerk

• Korte terugblik op de gemaakte afspraken

• Wijzigingen in verband met nieuwe rol KB 
obv de Wsob

• Nieuwe set aan afspraken 

• Wat houden deze afspraken in? 

• Vervolgstappen 



Samenwerking OB’s en KB in een netwerk

• De KB en de openbare bibliotheken werken op basis 
van de Wsob samen in een netwerk. Hierbij worden 
persoonsgegevens met elkaar uitgewisseld. 

• De openbare bibliotheken zijn met hun systemen 
vaak het eerste contactpunt voor een lid of 
gebruiker van de (digitale) diensten van de 
bibliotheek. 

• De KB biedt voor de registratie en toegang tot 
digitale diensten de benodigde systemen en 
applicaties aan (back office systemen). 



Korte terugblik op de gemaakte afspraken 

• Door stichting Bibliotheek.nl (BNL) zijn destijds met de OB’s
afspraken gemaakt over de levering van de Digitale 
Basisdiensten. 

• Voor de aansluiting op bepaalde Digitale Basisdiensten (zoals 
IAM) zijn door de lokale bibliotheken individueel 
opdrachtbrieven getekend. 

• Voor de gebruikmaking van de Digitale Basisdiensten door de 
Lokale Bibliotheken gelden Algemene Voorwaarden (dec. 2015). 

• Voornoemde juridische documenten zijn met de integratie van 
BNL in de KB overgegaan op de KB. 

• In art. 11 Algemene Voorwaarden wordt BNL (en nu KB) als 
Bewerker gekwalificeerd. 



De Wsob wijzigt deze situatie. KB is geen Bewerker maar 
Verwerkingsverantwoordelijke   

• Per 1 januari 2015 heeft de KB op grond van de Wsob een centrale rol in het netwerk van 
openbare bibliotheekvoorzieningen.

• De KB is volgens de Wsob eindverantwoordelijk voor de Landelijke Digitale Openbare 
Bibliotheek, waaronder het inrichten, ontwikkelen en beheren van een landelijke digitale 
infrastructuur. 

• Dit betekent dat de rol van de KB een andere is dan die van BNL (Wsob gold toen nog niet) 
en valt de KB te kwalificeren als Verwerkingsverantwoordelijke.

• De KB stelt namelijk het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens 
via de Basisdiensten vast. 



Wat betekent dit voor de relatie OB – KB mbt de Digitale 
Basisdiensten? 

• De KB heeft een inventarisatie uitgevoerd naar de 
rolverdeling KB – Openbare Bibliotheken obv de AVG. 

• Gezien de samenwerking in het netwerk is er sprake 
van een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

• Soms zijn we ieder verantwoordelijk voor een deel van 
de verwerking. 

• In een enkel geval is de KB Verwerker (bij de Waas). 

• Dit betekent dat de KB een grotere 
verantwoordelijkheid zal nemen voor de AVG-
compliance t.a.v. de digitale Basisdiensten. 



Gezamenlijk verantwoordelijken (art. 26 AVG) 

• In de gevallen dat de KB en de OB’s gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de 
verwerking van persoonsgegevens van leden/klanten, dan moeten zij in een 
regeling hun verantwoordelijkheden voor de nakoming van de verplichtingen uit 
de AVG verduidelijken en afspraken hierover maken. 

• Doel van de onderlinge regeling is om effectieve naleving van de AVG te 
waarborgen en ervoor te zorgen dat Betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen.



Nieuwe set aan afspraken nodig 

Op basis van de inventarisatie is een aantal (gewijzigde en nieuwe) juridische documenten 
vereist. Het gaat om drie stuks:

1. Regeling KB – OB’s inzake de verdeling van verantwoordelijkheden obv de AVG 

2. Aanpassing Algemene Voorwaarden - art. 11 

3. Model Verwerkersovereenkomst KB-OB’s mbt specifieke verwerking in het kader 
van de WaaS



Wat houden deze afspraken in? 

In de Regeling worden afspraken gemaakt 
over de situatie:

a. Indien KB en de OB’s ieder 
verantwoordelijk zijn voor een deel van 
de verwerking van persoonsgegevens;

b. Indien KB en OB’s gezamenlijk 
verantwoordelijk zijn;

c. Indien de KB Verwerker is (mbt Waas).



Bij gezamenlijke verantwoordelijkheid neemt de 
KB het voortouw

• Gezien de eindverantwoordelijkheid van de KB heeft voor de LDOB, neemt de KB 
het voortouw bij de nakoming van de verplichtingen uit de AVG.

• De KB treedt samen met de betreffende OB/OB’s op als eerste aanspreekpunt 
voor betrokkenen voor vragen, verzoeken en klachten. 

• De OB’s zullen de KB de nodige medewerking verlenen en actief assisteren bij de 
naleving van de AVG-verplichtingen, de nodige maatregelen implementeren en de 
specifieke richtlijnen en instructies van de KB in acht nemen om te zorgen voor 
naleving van de AVG. 



Ingeval van gezamenlijke verantwoordelijkheid worden 
inhoudelijke en procesafspraken gemaakt over:

- Transparantie en informatieplicht (privacy policy)

- Vragen, klachten en verzoeken van betrokkenen

- Beveiligingsmaatregelen

- Melden van beveiligingsinbreuken 

- Inzet van Verwerkers 

- Register van Verwerkingen 

- Monitoren en evalueren van compliance 



Aanpassing Algemene Voorwaarden – art. 11 

• Art. 11 Alg. Voorwaarden (privacy) moet worden 
gewijzigd. 

• Hier wordt de KB namelijk nog als Bewerker 
gekwalificeerd. De KB is voor de Digitale 
Basisdiensten Verwerkingsverantwoordelijke op 
basis van de Wsob. 

• De taak van de KB om de LDOB in stand te houden 
baseert de KB op de grondslag ‘noodzaak voor een 
taak in het algemeen belang of voor de uitoefening 
van het openbaar gezag’ (art. 6 lid 1 sub e AVG). 

• Voor een enkele specifieke verwerking mbt de WaaS
is KB de Verwerker. 



Verwerkersovereenkomst bij specifieke verwerking 
mbt de WaaS

• Waas/AEM platform: een netwerk van voorzieningen 
waar OB’s gebruik van kunnen maken om hun eigen 
website te realiseren. Het gaat hier een specifieke 
verwerking van webformulieren.  

• Redacteuren van OB’s stellen binnen de WaaS zelf een 
webformulier samen. De persoonsgegevens die 
redacteuren namens de OB’s uitvragen, zullen dus 
wisselen. 

• KB werkt met 1 model Verwerkersovereenkomst dat 
wordt aangegaan met de individuele OB’s. 



Vervolgstappen 

• Op 14 en 18 mei volgen nog twee informatiesessies 
(Den Bosch en Zwolle).

• De VOB maakt een beleidsafweging, laat de 
documenten die door KB zijn opgesteld juridisch 
checken en bespreekt haar reactie met de KB (in de 
week van 21 mei). Hierna worden afspraken gemaakt 
over het vervolgproces. 

• Verdere AVG informatie is te vinden op de 
VOB-website, MetdeKB, via nieuwsbrieven KB / 
POI’s, KB-OB dag (17 mei). 



Vragen?


