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Privacy in ketens 

Recht doen aan privacybescherming op ketenniveau  

 
Martijn van der Veen 
Procis organisatieadvies & privacy 
MartijnvdVeen@procis.nl 

 

Samenvatting: In veel ketens worden persoonsgegevens verwerkt. Het is niet 
altijd duidelijk óf dit het geval is, bijvoorbeeld wanneer pseudonimisering of 
nummerstelsels worden toegepast. De verwerking van persoonsgegevens moet 
voldoen aan privacyvereisten zoals doelbinding, noodzakelijkheid, 
proportionaliteit en informatiebeveiliging. Informatie-uitwisseling die wordt 

ingericht met behulp van het leerstuk Keteninformatisering kan grotendeels in de 
privacyvereisten voorzien. De ketenanalyse, de analysemethodiek van het 
leerstuk, adresseert meerdere privacyvereisten, maar gaat voorbij aan twee 
elementen van privacy, namelijk rechtmatigheid en zeggenschap van de 
betrokkene. Wanneer aan deze twee elementen voorbij wordt gegaan, ontstaat 
het risico dat een informatie-uitwisseling tot stand komt die in strijd is met de wet 
of niet acceptabel is voor de betrokken ketenpartijen of personen. Het kan de 
effectiviteit van de ketensamenwerking verminderen. Om aan deze 
privacyvereisten tegemoet te komen en privacy risico's in een vroeg stadium op 
te sporen, kan de ketenanalyse aangevuld worden met een aantal vragen 
waarmee risico's vermeden kunnen worden. 
 
Trefwoorden: leerstuk Keteninformatisering, ketenanalyse, privacy, informatie-

uitwisseling, privacyvereisten 

 

 
Abstract: Many chains process personal data although it is not always crystal 
clear this is the case, for example when techniques such as pseudonyzing of 
number systems are used. Processing personal data is required to fulfill several 
requirements originating in the privacy law, such as purpose limitation, necessity, 
proportionality and data protection. An exchange of information which is 
developed under the theory of Chain Computerization largely fulfills these 
requirements. The chain analysis, the method of analyse of the theory, addresses 
multiple requirements. Despite this, it neglects two important elements of 
privacy, namely legality and self determination of the persons involved. In case 
these elements are neglected, the risk grows that an exchange of information 
develops conflicts with the law or is not considered to be acceptable by the 
organisations or persons involved. It may reduce the effectiveness of the 
cooperation. To apply to the privacy requirements, the chain analyses may be 
extended with several questions to determine risks in an early stage, providing 
the opportunity to mitigate these risks. 
 
Key words: Chain Computerization, chain analyses, privacy, privacy 

requirements, data exchange 
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 1 Ketens verwerken vaak persoonsgegevens 
In veel ketens van samenwerkende organisaties worden privacygevoelige 
persoonsgegevens verwerkt. Dit artikel neemt ketens als uitgangspunt die zijn 
ingericht volgens het leerstuk Keteninformatisering. In het 
ketenlandschapsonderzoek speelden persoonsgegevens in 16 van de 20 
onderzochte ketens een rol (Grijpink & Plomp, 2009). Niet altijd is duidelijk óf 

sprake is van persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer alleen metagegevens 
worden uitgewisseld, sprake is van pseudonimisering of persoonsnummerstelsels 
worden gebruikt. In deze gevallen kan ten onrechte worden aangenomen dat de 
privacywet– en regelgeving niet van toepassing is. 
 
De term persoonsgegevens moet breed uitgelegd worden. De term beperkt zich 
niet tot gegevens die overduidelijk 'een geïdentificeerde of identificeerbare 

natuurlijke persoon' (art. 1 lid a Wbp) betreffen. Doorgaans wordt gesproken van 
persoonsgegevens als sprake is van één van de drie elementen 'inhoud', 'doel' of 
'resultaat' (Werkgroep artikel 29, 2007). In de eerste plaats kan de term 
persoonsgegevens slaan op het inhoudelijke aspect, waarbij gegevens óver een 
persoon worden verwerkt. Het gaat om gegevens waardoor een persoon direct of 
indirect kan worden geïdentificeerd. In de tweede plaats betreft het de 
verwerking van gegevens die als doel heeft om ‘de wijze waarop die persoon 

wordt behandeld of beoordeeld te bepalen of te beïnvloeden'. Hier vallen 
bijvoorbeeld vormen van profilering onder. Als derde wordt gesproken over 
persoonsgegevens zodra een verwerking een resultaat oplevert dat gevolgen kan 
hebben voor de rechten of belangen van een persoon. Bij verwerkingen van elk 
van deze vormen van persoonsgegevens is de privacywet- en regelgeving van 
toepassing. 

 
Wanneer bij de inrichting van een keten geen of onvoldoende rekening gehouden 
wordt met privacy ontstaan meerdere risico's. Allereerst kan een keten worden 
ingericht zonder dat deze een juridische grondslag heeft, waardoor de verwerking 
onrechtmatig en daarmee niet toegestaan is. Ten tweede kan het risico ontstaan 
dat de verwerking ingericht wordt zonder de vereiste waarborgen die de 
privacywetgeving aan een verwerking stelt. Als derde kan het risico ontstaan dat 
personen in hun rechten worden aangetast. Gegevens kunnen tegen hun zin in 
verwerkt worden of bij onjuiste verwerking is geen verweer mogelijk. Deze 
risico's kunnen de ketensamenwerking onder druk zetten en hun effectiviteit 
verminderen. 
 
De privacywetgeving bevat vereisten en waarborgen voor de verwerking van 
persoonsgegevens. In het licht van dit artikel zijn de belangrijkste elementen: 

 de verwerking moet rechtmatig zijn: aan een bepaald doel gebonden en 
op basis van een bepaalde grondslag verwerkt; 

 de verwerking moet noodzakelijk en proportioneel zijn; 
 de verwerking moet voldoende beveiligd zijn; 
 de persoon over wie de verwerking gaat, heeft zeggenschap en moet zijn 

rechten kunnen uitoefenen. 

 
Door Keteninformatisering toe te passen kan worden voorzien in de 
privacyelementen doelbinding, noodzakelijkheid, proportionaliteit en beveiliging. 
Dit artikel werkt het aspect beveiliging niet uit, omdat beveiliging geen uitkomst 
van de ketenanalsyse is en in deze fase voortvloeit uit dataminimalisatie en het 
scheiden van informatiebronnen.  
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In twee privacyelementen voorziet de ketenanalyse niet. Dit zijn het benoemen 

van de juridische grondslag van de informatie-uitwisseling en rekening houden 
met de zeggenschap van de betrokkene. Dit betekent dat een 
ketensamenwerking die noodzakelijk is, niet automatisch rechtmatig en 
toegestaan is (Van der Veen & Bonthuis, 2012). De volgende paragraaf werkt de 
twee elementen nader uit. 

 2 Keteninformatisering en privacy 
Toepassing van Keteninformatisering leidt tot scherp afgebakende ketens door 
toepassing van twee begrippen: het dominante ketenprobleem en het 
ketenniveau.  
 
Ketens van onafhankelijke organisaties en professionals organiseren zich rondom 
dominante ketenproblemen. Een dominant ketenprobleem is een hardnekkig 

probleem waar meer organisaties last van hebben en hen afzonderlijk, of de 
keten als geheel, in opspraak kan brengen. Alleen door ketensamenwerking kan 
het dominante ketenprobleem aangepakt worden. Het dominante ketenprobleem 
adresseert twee belangrijke elementen van privacy, noodzakelijkheid en 
proportionaliteit: ‘persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet 
op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, 
toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn’ (art. 11 Wbp). Van 

noodzakelijkheid is sprake zodra een bepaald doel alleen door informatie-
uitwisseling van persoonsgegevens bereikt kan worden. Het 
proportionaliteitbeginsel gaat om de belangenafweging tussen enerzijds de 
belangen van de persoon en anderzijds het met de verwerking te dienen doel.  
 
Daarnaast introduceert Keteninformatisering twee analyseniveaus, het 

ketenniveau en het grondvlak. Door toepassing van het ketenniveau ontstaat een 
ketenbrede verwerking die grotendeels los staat van de organisaties die op het 
grondvlak opereren. Op het ketenniveau communiceren ketenpartners om elkaar 
te vinden en noodzakelijke signalen uit te wisselen. Daarvoor is slechts een 
beperkte set van kritieke gegevens nodig. Op dit niveau ondersteunen 
keteninformatiesystemen de communicatie tussen de ketenpartijen, bijvoorbeeld 
met behulp van verwijsregisters. Op het niveau van het grondvlak voeren de 
ketenpartijen hun eigen processen uit en vindt rechtstreekse bilaterale 
samenwerking tussen ketenpartners plaats, nadat zij elkaar middels de 
ketencommunicatie hebben gevonden.  
 
Door de introductie van de twee begrippen dominant ketenprobleem en 
ketenniveau, kan een verwerking op ketenniveau onderscheiden worden die 
aantoonbaar noodzakelijk en proportioneel is. 

 2.1 Rechtmatigheid 

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt om een dominant ketenprobleem 
aan te pakken, ontstaat op ketenniveau een nieuwe verwerking waar de 
privacywetgeving op van toepassing is (art. 1 lid b Wbp). Een verwerking van 
persoonsgegevens is rechtmatig als deze ‘in overeenstemming met de wet en op 

behoorlijke en zorgvuldige wijze’ wordt uitgevoerd (art. 6 Wbp). De Wet 
Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) is daarbij het uitgangspunt. Zo zullen 
gegevens alleen verzameld mogen worden voor vooraf ‘welbepaalde, uitdrukkelijk 
omschreven en gerechtvaardigde doeleinden’, de doelbinding (art. 7 Wbp).  
 
Doordat een nieuwe verwerking ontstaat, heeft deze een eigen grondslag nodig. 
Het doel van de verwerking op het ketenniveau kan verschillen van het doel 
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waarvoor de gegevens aanvankelijk verzameld zijn. De juridische grondslag 

onder de verwerking op het grondvlak mag niet zonder meer naar het 
ketenniveau worden vertaald. Zo moet een ketenpartij, voordat gegevens verder 
verwerkt en in een keten uitgewisseld worden, rekening houden met de 
verenigbaarheid van het oorspronkelijke doel, de aard van de gegevens, de 
gevolgen voor de betrokken persoon, de wijze van verkrijgen en de mate waarin 
passende beveiligingsmaatregelen zijn getroffen (art. 9 Wbp). Naar analogie met 
het leerstuk bestaat hier het risico op een niveauvergissing. Wanneer inzichten en 

oplossingen van het grondvlak zonder meer overgenomen worden naar het 
ketenniveau kan een niveauvergissing ontstaan en kan het resultaat van de 
ketensamenwerking tegenvallen (Grijpink e.a., 2007; Visser, 2013). Bovendien 
ontstaat het risico dat de verwerking onrechtmatig is en de informatie-
uitwisseling daarmee niet is toegestaan. 
 

 2.2 Zeggenschap 

Zodra persoonsgegevens verwerkt gaan worden, moeten de ketenpartners 
rekening houden met de zeggenschap die een persoon over de verwerking van 
zijn gegevens heeft. Met zeggenschap wordt de informatiepositie bedoeld waarin 
een persoon zich bevindt, zowel als het kunnen uitoefenen van invloed op een 
verwerking als wat betreft transparantie, 'weten waar hij aan toe is'. In de 

ketenanalyse hebben personen geen rol, omdat de analyse zich richt op 
informatie-uitwisseling die nodig is om een dominant ketenprobleem, waarvoor 
organisaties zich gesteld zien, aan te pakken. De betrokken persoon, over wie 
gegevens worden uitgewisseld, staat buiten deze groep ketenpartners. De 
belangen van een persoon kunnen behartigd worden door ketenpartners die veel 
belang hechten aan de zeggenschap en belangen van een persoon, zoals 
(geestelijke) zorgverleners. 
 
Zeggenschap kan op twee momenten worden uitgeoefend. Het eerste moment is 
voorafgaand aan of tijdens de initiatie van een verwerking. De zeggenschap is 
vrijwel volledig bij het aangaan van een contract, deelname aan een prijsvraag of 
aanvragen van een kapvergunning. De persoon kan in deze gevallen autonoom 
handelen en heeft keuzevrijheid. In de Wbp is de rol van de wilsuiting expliciet 
benoemd bij het verlenen van toestemming (art. 8 lid a) of bij het sluiten en 
uitvoeren van een contract (art. 8 lid b). In andere gevallen is de zeggenschap 
die een persoon heeft beperkt. Dit is het geval wanneer de verwerking door de 
wet is voorgeschreven (art. 8 lid c en e) of noodzakelijk is om een vitaal belang 
te beschermen (art. 8 d). Een voorbeeld in het kader van een strafrechtelijk 
onderzoek illustreert dit. Een persoon mag logischerwijs niet verhinderen dat in 
de opsporingsfase of bij de uitvoer van een straf zijn gegevens worden verwerkt. 

Zijn zeggenschap over de gegevensverwerking is beperkt. 
 
Het tweede moment waarop een persoon zijn zeggenschap kan uitoefenen is 
tijdens de verwerking. Hier bestaat zeggenschap uit rechten die benoemd staan 
in de privacywet- en regelgeving (art. 35 – 42 Wbp). Zo heeft een persoon het 
recht geïnformeerd te worden dat zijn gegevens verwerkt worden. Met behulp 
van deze transparantie zal de persoon zijn inzagerecht kunnen uitoefenen, indien 
nodig aanvullingen en correcties doorgeven of gegevens kunnen laten 
verwijderen. Het biedt een persoon mogelijkheden om zichzelf te beschermen 
tegen onjuiste, ongewenste of overmatige verwerking van zijn gegevens. In 
voorkomende gevallen kan een persoon een verwerking stoppen, bijvoorbeeld 
door toestemming in te trekken of verzet tegen een verwerking aan te tekenen. 
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Een verwerking die onvoldoende rekenschap geeft van de zeggenschap van een 

persoon loopt het risico onrechtmatig te zijn of weerstand oproepen. De 
ketenanalyse zal met beide elementen rechtmatigheid en zeggenschap 
afzonderlijk én in relatie met elkaar rekening moeten houden. 

 3 Aanvulling op de ketenanalyse 
Deze paragraaf beschrijft hoe de ketenanalyse aangepast kan worden om te 

voorzien in de twee privacyelementen. Daarbij moet niet uit het oog verloren 
worden dat de ketenanalyse geen lineair proces is. Gedurende de analyse kunnen 
verschillende verificatiestappen worden uitgevoerd om te toetsen of de elementen 
juist zijn beschreven. Indien nodig kunnen de elementen van de analyse 
aangescherpt worden (Visser in: Grijpink, 2009). De uitkomsten van de 
privacyelementen kunnen aanleiding geven (delen van) de ketenanalyse opnieuw 
uit te voeren. 

 3.1 Verwerking van persoonsgegevens 

Nadat is vastgesteld welk dominant ketenprobleem het behalen van de 
ketenopgave hindert en welke kritieke gegevens nodig zijn om het dominante 
ketenprobleem aan te pakken, kan bepaald worden of sprake is van de 
verwerking van persoonsgegevens. Van persoonsgegevens is sprake zodra: 

 direct tot personen herleidbare gegevens worden verwerkt; 

 de ketensamenwerking het doel heeft een beeld van een persoon of diens 
gedrag op te stellen; 

 de resultaten invloed zullen hebben op de rechten of plichten van een 
persoon. 

Zodra de informatie-uitwisseling aan één van deze criteria voldoet is sprake van 
de verwerking van persoonsgegevens en is de privacywetgeving van toepassing. 
In het geval pseudonimisering of nummerstelsels worden toegepast zullen het 
tweede en derde criterium duiden op de verwerking van persoonsgegevens. Als 
dit het geval is zullen twee aanvullende vragen over rechtmatigheid en 
zeggenschap gesteld moeten worden. Deze worden hieronder gesteld. 

Vraag 1: Rechtmatigheid van de verwerking 

De verwerking van persoonsgegevens in het keteninformatiesysteem zal een 
eigen grondslag op basis van privacywetgeving moeten hebben. Wanneer deze 
ontbreekt zal geen informatie-uitwisseling plaats mogen vinden, ondanks dat de 
noodzaak hiertoe is aangetoond. De rechtmatigheid kan bepaald worden met de 
volgende vragen: 

 Kan een eenduidige grondslag onder de verwerking van persoonsgegevens 
in de keten worden benoemd? 

 Is de ketenverwerking niet in strijd met het doel waarvoor de 
ketenpartners afzonderlijk de gegevens hebben verzameld? 

 Hebben de afzonderlijke ketenpartijen op grond van hun bevoegdheden 
een grondslag om de kritieke gegevens in deze keten te brengen? 

 

Wanneer uit de ketenanalyse blijkt dat of geen eenduidige grondslag gevonden 
kan worden of wanneer op een of meerdere vragen bij een of meerdere 
ketenpartijen een 'nee' gegeven wordt, zal het keteninformatiesysteem geen 
gegevens mogen uitwisselen. Het kan aanleiding geven de ketenanalyse opnieuw 
uit te voeren. 
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Vraag 2: Zeggenschap van een persoon 

Zodra duidelijk is voor welk doel en over wie gegevens verwerkt worden, kan 
getoetst worden of de zeggenschap van de persoon eerbiedigd wordt. In de 
zeggenschap kan voorzien worden aan de hand van de volgende vragen: 

 Welke vorm van zeggenschap kan een persoon uitoefenen op de 
verwerking? 

 Is de mate van zeggenschap acceptabel voor de persoon en de 
afzonderlijke ketenpartners? 

De uitkomsten van deze vragen beïnvloeden de inrichting van het 
keteninformatiesysteem en de aansluiting van de informatie-infrastructuur bij de 
ketenpartners. Bijvoorbeeld, wanneer een persoon toestemming moet geven voor 
een verwerking, dan zal de verwerking zo ingericht moeten zijn dat gegevens pas 
na deze handeling verwerkt kunnen worden. Wanneer de uitwisseling op grond 
van een wettelijke basis plaatsvindt, staat het een geautomatiseerde verwerking 

niet in de weg. Wel zullen voorzieningen getroffen moeten worden om de persoon 
te informeren of ander rechten uit te laten oefenen. 

 4 Tot slot 
Wanneer aan de twee elementen rechtmatigheid en zeggenschap voorbij wordt 
gegaan, ontstaat het risico dat een informatie-uitwisseling tot stand komt die in 

strijd is met de wet of niet acceptabel is voor de betrokken ketenpartijen of 
personen. Het kan de effectiviteit van de ketensamenwerking verminderen. Om in 
de privacyvereisten te voorzien kan de ketenanalyse aangevuld worden met een 
aantal vragen. Daarmee kunnen risico's in een vroeg stadium opgespoord en 
mogelijk voorkomen worden. 
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