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MANAGEMENTSAMENVATTING 

Aanleiding 

Het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten heeft in 2020 in het rapport Geen tweederangs-
burgers verschillende aanbevelingen gedaan om de positie van arbeidsmigranten in Nederland te 
verbeteren. Een van de aanbevelingen is om een plan op te stellen voor het versterken van de 
gegevensuitwisseling tussen publieke organisaties onderling en tussen publieke en private organi-
saties. Het plan moet leiden tot een wettelijke en rechtmatige basis voor de gegevensuitwisseling 
en samenwerking bij toezicht op arbeidsmigratie door de verschillende private en publieke 
toezichthouders. Ter onderbouwing van het plan is een vooronderzoek uitgevoerd naar de 
juridische, organisatorische en technische mogelijkheden tot samenwerking. Deze rapportage is 
het resultaat van dit vooronderzoek.  

Bevindingen 

Rondom arbeidsmigranten komen veel gezichtspunten samen. In het werkveld zijn daardoor veel 
publieke en private toezichthouders actief en zijn er veel samenwerkingen opgezet. Deze hebben 
hun basis in de bestaande wet- en regelgeving. Met convenanten zijn multilaterale en bilaterale 
samenwerkingsverbanden nader vorm gegeven. Wat opvalt is dat de arbeidsmigrant daarbij 
zelden centraal staat. Een arbeidsmigrant is vanuit een uitvoeringsorganisatie gezien een 
werknemer, belastingplichtige of uitkeringsgerechtigde. De arbeidsmigrant is vanuit de toezicht-
houder bezien betrokkene bij een misstand zoals fraude, misstanden bij huisvesting of uitbuiting. 
De titel van dit rapport is op deze bevinding gebaseerd met een knipoog naar de titel van het 
rapport van het aanjaagteam: maak van de arbeidsmigrant geen tweede prioriteit.  

De wijze waarop de samenwerking onder de wet SUWI in een afsprakenstelsel heeft vorm 
gekregen is complex. Het bestaat uit drie lagen en gaat van wet- en regelgeving (grondslag), via 
een kader convenant of overeenkomst (beleidsvoornemen en betrokken partijen) naar concrete 
uitwerking in een detailconvenant of projectplan (concreet samenwerkingsverband en gegevens-
uitwisseling). Door de vele verwijzingen naar materiewetgeving en gegevenswetgeving zoals de 
AVG heeft het afsprakenstelsel veel weg van een gordiaanse knoop. Elk document in het 
afsprakenstelsel draagt bij aan de afspraak en bevat belangrijke inzichten en uitwerkingen. De wet 
gegevensverwerking samenwerkingsverbanden (WGS) is genoemd als belangrijke factor voor het 
verbeteren van de wettelijke grondslag, verbeteren van waarborgen voor betrokken en voor het 
vergroten van de inhoudelijke samenwerkingsmogelijkheden.  

De kritische toon in het maatschappelijk en politieke debat over het gebruik van gegevens bij 
toezicht en opsporing in combinatie met de genoemde complexiteit van het afsprakenstelsel leidt 
tot grote terughoudendheid bij privacy juristen en functionarissen gegevensbescherming over 
gegevensuitwisseling. Dit wordt als een belangrijke belemmering ervaren voor het opzetten en 
laten werken van samenwerkingsverbanden.  

Hoewel de thema’s van de verschillende samenwerkingsverbanden verschillen, ligt het zwaarte-
punt van de diverse samenwerkingsverbanden bij Inspectie SZW, het UWV, de SVB en de Belas-
tingdienst. Over welke datasets deze organisaties precies beschikken en onder welk voorwaarden 
deze herbruikbaar zijn, is voor de (potentiële) deelnemers in het samenwerkingsverband bij deze 
deelnemers niet bekend. Bij het uitvoeren van dit onderzoek werd veelal verzucht niet weer een 
nieuwe samenwerking op te zetten maar uit te gaan van bestaande samenwerkingsverbanden. De 
samenwerking tussen publiek en privaat toezicht is bescheiden en vooral bilateraal georganiseerd.  
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De bestaande samenwerkingsverbanden richten zich voornamelijk op het uitwisselen van signalen 
en het casusgericht samenwerken waarbij zowel persoonsgegevens (van de arbeidsmigrant) als 
bedrijfsgegevens (van uitzendbureau, werkgever of verhuurder) wordt uitgewisseld. Voor het 
opzetten van een samenwerkingsverband is flexibiliteit gewenst vanwege wisselende prioriteiten 
in thema’s, sectoren en regionale scope. Er is een divers en omvangrijk landschap in informatie-
systemen zonder dat deze met elkaar gekoppeld zijn of gebruik maken van een gezamenlijke 
analyse omgeving.  

Aanbevelingen 

De uitvoering van het plan van aanpak moet leiden tot een wettelijke basis voor de gegevens-
uitwisseling en samenwerking bij toezicht op arbeidsmigratie. Nieuwe initiatieven tot samenwer-
king kunnen dan vanuit een solide basis opgezet worden.  

De aanbevelingen aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Inspectie 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor een plan van aanpak zijn als volgt.  

1. Richt een project in voor de herziening van het afsprakenstelsel voor ketensamenwerking. 
Ontwikkel van een afsprakenstelsel dat organisch is gegroeid naar een afsprakenstelsel dat is 
ontworpen voor integraal toezicht. Beschouw de combinatie van de bestaande afspraken-
stelsels onder de wet SUWI, de wet gegevensverwerking samenwerkingsverbanden (WSG) en 
de bezwaren bij huidige opzet als ‘best practice’ input. Stel de arbeidsmigrant centraal en niet 
als tweede prioriteit. Neem de huidige materiewetgeving en gegevenswetgeving als uitgangs-
punt. Verklein het aantal kaderconvenanten onder de wet SUWI voor samenwerking, indien 
mogelijk. 

2. Richt een project in voor het inzichtelijk maken van bronnen voor gegevensdeling in samen-
werkingsverbanden. Werk daarbij vanuit het bestaande interne bronnenregister van Inspectie 
SZW en verbreedt deze naar SVB, UWV en de Belastingdienst op basis van een ‘coalition of the 
willing’.  

3. Richt bij voorkeur samen met het SSC-ICT een project in voor het realiseren van een veilige 
data analytics voorziening die voldoet aan de eisen van de overheid en waar de samenwer-
kingsverbanden als af te nemen dienst uit de (rijks)cloud gebruik van kunnen maken. 
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1 INLEIDING 

1.1 Achtergrond 

Het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten heeft in 2020 verschillende aanbevelingen 
gedaan om de positie van arbeidsmigranten in Nederland te verbeteren. Een van de aanbevelingen 
is om een plan op te stellen voor het versterken van de gegevensuitwisseling tussen publieke 
organisaties onderling en tussen publieke en private organisaties1. Het plan moet leiden tot een 
wettelijke en rechtmatige basis voor de gegevensuitwisseling en samenwerking bij toezicht op 
arbeidsmigratie door de verschillende private en publieke toezichthouders.  
 
De gegevensuitwisseling heeft tot doel:  
1. Gezamenlijke (risico)analyses maken. 
2. Gezamenlijk optreden. 
 
Naast juridische mogelijkheden ziet het beoogde plan ook toe op de organisatorische en 
technische mogelijkheden tot gegevensuitwisseling en samenwerken.  
 
Om dit plan te kunnen opstellen is eerst een vooronderzoek nodig. Het resultaat van het 
vooronderzoek vormt daarmee de onderbouwing van het plan. In het vooronderzoek zijn de 
volgende twee taken voorzien:  
1. Inventarisatie bevoegdheden en wensen t.a.v. gegevensuitwisseling.  
2. Concrete aanbevelingen op basis van de inventarisatie. 
 
Deze rapportage is het resultaat van dit vooronderzoek.  

1.2 Taakstelling vooronderzoek 

Bovengenoemde taken zijn als volgt nader geformuleerd:   
 
1) Inventariseer de bevoegdheden en wensen t.a.v. gegevensuitwisseling bij de verschillende 
partijen. 
a) Er moet aandacht worden besteed aan gegevensuitwisseling tussen publieke toezicht-

houders onderling en de gegevensuitwisseling tussen de publieke toezichthouders en 
private betrokken partijen. (Welke gegevens verzamelen zij, over wie/welke partij, met 
welke grondslag en welke periodiciteit?) Maak een gedetailleerd overzicht van de 
bestaande bevoegdheden en wensen.  

b) Welke juridische kaders (AVG, WGS, wellicht WPG) gelden voor wie? (Besteed hierbij 
aandacht aan de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) en de 
mogelijkheden die de WGS hier zou kunnen bieden.) 

 
1 “Geen tweederangsburgers, aanbevelingen om misstanden bij arbeidsmigranten in Nederland tegen te 

gaan”, Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten, 30 oktober 2020.  
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c) Er moet aandacht worden besteed aan mogelijke gegevensuitwisseling ten behoeve van 
het opstellen van een geïntegreerde risicoanalyse tussen toezichthouders. 

d) Wat zijn dan de belemmeringen (wettelijk, ICT-technisch, anders)? 
e) Bij toezichthouders/betrokken partijen wordt in ieder geval gedacht aan de SVB, UWV, 

NVWA, ILT, Inspectie SZW, Belastingdienst, VNG, SNCU, SNF, SNA, FNV en CNV. 
f) Optioneel: Besteed aandacht aan internationale gegevensuitwisseling op grond van de 

Detacheringsrichtlijn en Handhavingsrichtlijn. 
g) Optioneel: Besteed aandacht aan internationale gegevensuitwisseling op grond van ELA 

(European Labour Authority). 
 
Vanwege de beperkte tijd voor het onderzoek zijn deelvragen f) en g) geen onderdeel van dit 
onderzoek.  
 
2) Maak, mede op basis van de inventarisatie onder 1, concrete aanbevelingen hoe de 
gegevensuitwisseling versterkt kan worden. 
a) Maak aanbevelingen voor het creëren van nieuwe bevoegdheden t.a.v. de verschillende 

arbeidswetten en de materiewetten van de andere toezichthouders. 
b) Maak aanbevelingen voor het oplossen van de geïnventariseerde belemmeringen. Wat 

zijn voor- en nadelen van die oplossingen? Wat is nodig om die oplossingen te realiseren? 
c) Betrek evt. ICT-aanpassingen in systemen van toezichthouders in de aanbevelingen. 
d) Maak per aanbeveling een kostenraming 

1.3 Doel van dit document 

Met de beantwoording van bovengenoemde vragen in dit document legt het een fundament voor 
het plan waarvan de uitvoering moet leiden tot: 
1. het versterken van de gegevensuitwisseling tussen publieke organisaties onderling en 

tussen publieke en private organisaties en  
2. een wettelijke basis voor de gegevensuitwisseling en samenwerking bij toezicht op 

arbeidsmigratie 

1.4 Doelgroep 

De doelgroep van dit rapport bestaat in eerste instantie uit de opdrachtgevers, te weten het 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid. De doelgroep bestaat verder uit de betrokken partijen bij toezicht op arbeidsmigratie 
genoemd in - maar niet beperkt tot - vraag 1e in § 1.2.  

1.5 Onderzoeksopzet 

Voor het onderzoek is een robuuste en beproefde methode gebruikt met de volgende stappen: 
1. Kick-off met de opdrachtgever voor inhoudelijke afstemming en procesafspraken.  
2. Bureauonderzoek op basis van beschikbare documenten, wetgeving en websites.  
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3. Interviewronde met vertegenwoordigers van SVB, UWV, NVWA, ILT, Inspectie SZW, 
Belastingdienst, VNG, SNCU, SNF, SNA, FNV en CNV. De gespreksleidraad die tijdens de 
interviews is gebruikt, is opgenomen als bijlage A.  

4. Analyse en oordeelsvorming op basis van de feitelijke informatie.  
5. Aanvullend onderzoek - volgend uit analyse en oordeelsvorming - naar nieuwe 

invalshoeken of meer diepgang op een specifiek aspect.  
6. Opstellen, bespreken, bijwerken en vaststellen van het eindrapport met de inventarisatie, 

conclusies en de adviezen. 
 
Tijdens het onderzoek is wekelijks met de opdrachtgever gesproken voor afstemming over proces, 
inhoud en voortgang. Tijdens het onderzoek is driemaal gesproken met een begeleidingscommis-
sie over inhoud en voortgang. Met name de stappen 2 t/m 5 zijn iteratief uitgevoerd. De uitvoering 
is in drie sprints ingedeeld die de opdrachtgever de gelegenheid hebben gegeven tot bijsturing van 
aanpak en inhoud indien noodzakelijk of gewenst.  
 
De gehanteerde werkwijze is vooral gericht om te komen tot een expertadvies. Er is gesproken 
met een relatief kleine groep betrokkenen. Met de opdrachtgever en de begeleidingscommissie 
zijn tussentijdse resultaten besproken, getoetst en op draagvlak gesondeerd. Het verkrijgen van 
draagvlak van alle betrokkenen (geïnterviewden en achterban) maakt geen deel uit van de 
opdracht. We willen benadrukken dat dit geen onderzoek is naar de juridische rechtmatigheid van 
de huidige samenwerkingsverbanden. Het onderzoek is vooral bedoeld om bij de verschillende 
vormen van samenwerking binnen de aangegeven scope praktische leerpunten te vinden. 
 
Het onderzoek is door twee adviseurs uitgevoerd tussen 22 juni en 8 september 2021.  

1.6 Leeswijzer  

De rapportage bestaat uit drie delen:  
1. Inventarisatie (hoofdstuk 2, feitelijk informatie).  
2. Conclusies (hoofdstuk 3, aggregatie van en reflectie op de feitelijke informatie) 
3. Adviezen (hoofdstuk 4, op basis van oordeelsvorming van de adviseurs, de opdrachtgever 

en de begeleidingscommissie). 
 
Hoofdstuk 2 en 3 geven antwoord op vragen 1a t/m 1d. Hoofdstuk 4 geeft antwoord op vragen 2 a 
t/m 2d. Voor een goed begrip van de materie en de onderlinge samenhang is het aan te raden het 
document integraal door te lezen.  

1.7 Document historie 

Tabel 1. Document historie 

Datum Versie / Status Toelichting 

Augustus Initiële versies Interne review VKA 

26-8-2021  Versie 0.7 Ter bespreking met de opdrachtgever 
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Datum Versie / Status Toelichting 

31-8-2021  Versie 0.8 Ter bespreking met de begeleidingscommissie 

September Versie 0.9 Ter bespreking en vaststelling door de opdrachtgever 

Oktober  Versie 1.01 Vastgestelde versie 

1.8 Bronnen 

De gebruikte bronnen zijn opgenomen in bijlage B.  



Documentstatus: Definitief   Versie: 1.01 

Geen tweede prioriteit 
Robuust, flexibel en concreet ketentoezicht voor het tegengaan van 
misstanden bij arbeidsmigranten 

 

Verdonck, Klooster & Associates B.V. 2021 11/52 

2 BEVINDINGEN 

2.1 Kentallen 

Bij het bespreken van de vraagstukken rond arbeidsmigranten is het van belang om een indruk te 
hebben van de omvang van de problematiek. In onderstaande tabel is een aantal kentallen 
opgenomen die daarbij helpen.  

Tabel 2 Kentallen 

Kental Waarde  Jaar  Bron  

Aantal EU-arbeidsmigranten 532.660 2018 Rapport Aanjaagteam dd. 30-

10-2020 

Aantal arbeidsmigranten 

Werkzaam als uitzendkracht 

767.571 

374.200 

2019 Arbeidsmigranten in 

Nederland, rapportage ABU 

NBBU 

Percentage uitzendkrachten 

gehuisvest via uitzendbureau 

83% 

65% 

2018 

2019 

Arbeidsmigranten in 

Nederland, rapportage ABU 

NBBU 

Aantal uitzendkrachten 1.3 miljoen Heden  Interview  

    

Aantal uitzendbureaus 

(ingeschreven) 

Circa 35.000 

Circa 30.000 – 40.000 

Heden  Interviews 

Aantal uitzendbureaus (actief) Circa 15.000 – 20.000 

Circa 14.000 

Heden  

Geen peiljaar 

Interviews 

Rapport cie. Roemer 

Percentage malafide van actieve 

populatie 

Circa 10-20%  Heden  Interview 

Aantal uitzendbureaus met SNA-

keurmerk 

Circa 4700 Heden  Interview  

Aantal SNA-inspecties per jaar Circa 9700 Heden  Interview  

Aantal SNCU-onderzoeken per jaar Circa 400  

(maximaal 600) 

Heden  Interview 

    

Aantal bedden in flexbewoning Circa 400.000 Heden  Interview  

Aantal bedrijven/bedden met SNF-

keurmerk 

Circa 700 / 96.000 Heden  Interview 

Aantal bedrijven/bedden met AKF-

keurmerk 

Circa 80 / 3.000 Heden  Interview (andere partij dan 

AKF) 

    

Aantal onderzoeken per jaar AMU 

(ISZW, Belastingdienst en UWV 

gezamenlijk) 

Circa 10 Heden  Interview  
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Eenduidige bronnen zijn schaars, een deel van de kentallen is gebaseerd op heersende opvattingen 
en beelden die zijn gedeeld in de interviews. Begrippen als ‘kwetsbare arbeidsmigrant’ en 
‘malafide’ zijn niet eenduidig gedefinieerd en geven zo ruimte voor interpretatie.  

2.2 Bestaande samenwerkingsverbanden, grondslagen en afsprakenstelsels 

In onderstaande tabel zijn de multilaterale samenwerkingsverbanden en de projecten voor samen-
werking opgenomen, die tijdens de interviews zijn genoemd en die een relatie hebben met het 
toezicht op arbeidsmigratie. 

Tabel 3 Overzicht samenwerkingsverbanden en projecten voor samenwerking2 

 
 
De gebruikte afkortingen in de tabel zijn terug te vinden in bijlage F, waar nodig voorzien van een 
korte toelichting.  
 
In de meest rechterkolom is de mogelijke samenstelling van het samenwerkingsverband opgeno-
men dat voor deze verkenning als uitgangspunt heeft gediend. Veel geïnterviewden gaven aan te 
willen voortbouwen op de bestaande samenwerkingsverbanden en raadden af om iets nieuws op 
te tuigen. Het zwaartepunt van de diverse samenwerkingsverbanden ligt bij Inspectie SZW, het 

 
2 Het FRIT project is een uitvoeringsproject onder het LSI. AMU is een samenwerkingsverband dat vanuit het 

LSI is opgezet, maar is voortgezet onder het samenwerkingsverband Convenant art. 64 SUWI. 

Samenwerkingsverband: LSI FRIT i.o. AMU
Convenant 

Art 64
COVID RIEC TIEC

Progr. 
Sectorinfo

Beoogd 
n.a.v. cie. 
Roemer

Min SZW x x
Inspectie SZW x x x x x x x

UWV x x x x x x
SVB x x x

Belastingdienst x x x x x x
Belastingdienst/ Toeslagen x x x

Douane x x
ILT x x x

NVWA x x x x
NIWO x

CAK
Gemeenten smaldeel smaldeel GGD x x

Provincies x
IND x x x x

Veiligheidsregio's x
RIVM x

OM x x x
Politie x x x x x

Koninklijke Marechaussee x
Inspectie SZW/opsporing x

ILT/IOD x
FIOD x

SNCU x x
SNA x x
SNF x x
AKF x x

Certificerende Instelling
StiPP x
SFU x
ABU x

NBBU x

Deelnemende partij bestuursrechtelijk

Deelnemende partij strafrechtelijk

Deelnemende partij privaat
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UWV, de SVB en de Belastingdienst. Het CAK is als relevante partij in dit verband genoemd, maar is 
niet actief in de bovengenoemde samenwerkingsverbanden.  
 
Het UWV werkt samen met het RIVG ook nog aan de oprichting van een samenwerkingsverband 
genaamd ‘regelkring’. Beoogde deelnemers zijn – naast UWV en RIVG - ABU, NBBU, gemeenten, 
overige werkgevers en belastingdienst. 
 
Afsprakenstelsel 
Het begrip afsprakenstelsel duidt de samenhangende set van afspraken waar een samenwerkings-
verband op gebaseerd is. De grondslagen voor het LSI, FRIT, AMU en artikel 64 SUWI zijn nader 
bekeken, deze samenwerkingsverbanden c.q. projecten zijn opgezet onder de wet SUWI. De 
relaties zijn in de volgende figuur met in feite een drie-laags model weergegeven:  
 

 

Figuur 1 Globaal overzicht afsprakenstelsel onder de wet SUWI art. 64 en 65 

In bijlage G zijn de figuren in dit rapport in een apart document opgenomen. 
 
De wet SUWI kent diverse artikelen die een grondslag bieden voor samenwerking; de gehanteerde 
formuleringen3 zijn soms wat ambigu:  
• Art. 9 jo. art. 10 benoemen samenwerking UWV, SVB, gemeenten en ‘instellingen en 

diensten’ bij uitvoering van taken op basis van deze wet en andere taken.  
• Art. 37 belast de Inspectie SZW met de toezichtstaak op de doeltreffendheid van de 

uitvoering van het stelsel van werk en inkomen (SUWI). 

 
3 Omwille van beperking van de omvang van dit document is hier en op andere plaatsen niet de letterlijke 

tekst van wet, convenant, overeenkomst of programmaplan opgenomen, maar een parafrase.  
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• Art. 54 beschrijft de verstrekking van gegevens aan UWV, SVB en Inspectie SZW door o.a. 
maar niet uitsluitend, (werkgevers van) betrokkenen en door diverse bestuursorganen en 
uitvoeringsorganisaties.  

• Art. 62 benoemt het uitwisselen van gegevens voortvloeiend uit art. 9, en het in stand 
houden van elektronische voorzieningen. 

• Art. 64 benoemt de gegevensverstrekking t.b.v. het samenwerkingsverband en duidt 
andere partijen, zoals de belastingdienst, ‘personen belast met toezicht’ en ‘andere 
bestuursorganen en personen belast met bestuursrechtelijke taak’ (bij MR). 

• Art 65 - waar de samenwerkingsovereenkomst van het LSI naar verwijst - betreft de inzet 
van SyRI, dit wetsartikel is door de rechter buitenwerking gesteld.  

 
Het Convenant art. 64 SUWI en de samenwerkingsovereenkomst landelijke interventieteams 
vormen weliswaar een verbijzondering op artikel 64 van de wet SUWI, maar vormen op hun beurt 
weer een ‘paraplu’ (kaderconvenant) voor de onderliggende initiatieven AMU (in 2013 gestart 
onder LSI, voortgezet vanaf 2018 onder convenant art. 64 SUWI) en FRIT. De beide samen-
werkingsverbanden maken gebruik van SUWI art. 64 en verwijzen hiernaar, maar zijn voor hun 
bestaan niet afhankelijk van deze bepaling. Het convenant AMU en het projectplan FRIT werken 
uiteindelijk in detail uit welke gegevens gedeeld worden door welke partij en benoemen de 
grondslag waarop dit gebeurt. Het projectplan FRIT gaat ook zover dat de Data Protection Impact 
Assessment (DPIA) / GegevensbeschermingsEffectBeoordeling (GEB) erin opgenomen is. 
Overigens, FRIT is nog niet actief maar zal waarschijnlijk oktober/november 2021 van start gaat. 
 
De navolgende tabel bevat een zeer beknopte en schematische samenvatting van wat in de 
diverse convenanten, de overeenkomsten en het projectplan FRIT is opgenomen. Een leeg vak 
betekent dat in het betreffende document het onderwerp van de kolom niet nader is uitgewerkt. 
Een uitgebreidere versie kunt u vinden in Bijlage D, Overzicht convenanten samenwerkings-
verbanden.xlsx, dat als separaat bestand bij dit rapport hoort. 
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Tabel 4 Samenvatting convenanten, overeenkomsten en projectenplannen4 

 
 
Uiteindelijk benoemen wet, convenanten, overeenkomst en projectplan elk de deelnemers en 
verwijzen ze naar tal van wetten, hetzij voor uitvoering van hun wettelijke taken dan wel als 
verbijzondering van de grondslag waarop de samenwerking plaatsvindt. In de volgende figuur is dit 
weergegeven.  
 

 
4 Onder Grondslag wordt in deze tabel meer verstaan dan alleen de juridische (wettelijke) grondslag waarop 

de gegevensuitwisseling in het samenwerkingsverband of het project is gebaseerd, maar ook de nadere 

precisiering in aanvullende convenanten, overeenkomsten en/of projectplannen.  

Naam Doel Deelnemers Belangen deelnemers
Rollen/Inrichting en 
Samenwerking Grondslag Activiteiten

Verant-
woordelijke

LSI Tegen belasting-, premie-, 
toeslagen-,  
uitkeringsfraude, 
overtredingen van 
arbeidswetgeving en 
daarmee samenhangende 
misstanden.

Landelijk, publiek, 
inclusief 
strafrechtelijk

- Gezamenlijk toezicht, eigen 
bevoegdheden.

Art. 64 Wet SUWI
LSI convenant.

Preventief, repressief 
en zorg.

Alle deelnemers zijn 
elk verantwoordelijk 
voor hun inbreng en 
dragen een gedeelde 
verantwoordelijkheid 
voor het geheel. De 
LSI geen 
rechtspersoon.

FRIT In regionaal verband de 
problematiek rondom 
arbeidsmigranten in kaart 
gaan brengen en de 
excessen hierin gaan 
aanpakken.

Regionaal en 
gemeentelijk, 
publiek.

Samenvoeging van de 
individuele belangen van de 
deelnemers.

Uitgebreide uitwerking van 
de samenwerking in rollen, 
taken en (individuele en 
gedeelde) 
verantwoordelijkheden. 

- Art. 64 Wet SUWI
- LSI convenant
- Uitgebreide 
beschrijving van de 
individuele 
grondslagen inclusief 
een DPIA.

Gezamenlijke 
analyses, 
administratieve 
controles, repressieve 
interventies en actieve 
communicatie.

LSI

Convenant 
SUWI Art. 
64

Samen werken en 
gegevens uitwisselen.

Inspectie SZW, 
Belastingdienst, 
UWV.
Andere SUWI-
instanties kunnen 
toetreden.

Uitvoering wettelijke taken 
zoals belastingheffing, 
accijnzen, toeslagen e.d. 
(Belastingdienst), toezicht 
op arbeids- en sociale 
zekerheidswetgeving 
(ISZW) en de uitvoering van 
de 
werknemersverzekeringen 
(UWV).

Art. 64 Wet SUWI

AMU De focus van het 
Samenwerkingsverband 
AMU ligt op de aanpak van 
misstanden in de 
uitzendsector.

Inspectie SZW, 
Belastingdienst, 
UWV

1. De kaders waarbinnen 
het uitwisselen van 
gegevens tussen de 
deelnemende 
convenantpartners kan 
plaatsvinden en 
2. Een gedetailleerde 
beschrijving van de 
gegevens die per deelnemer 
worden geleverd.

Art. 64 Wet SUWI
Convenant SUWI Art. 
64

Preventie, repressie, 
multidisciplinair 
overheidsoptreden, 
kennis uitwisselen, 
bestrijden van 
(internationale) 
oneerlijke 
concurrentie in de 
uitzendsector.

Inspectie SZW
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Figuur 2 Detailoverzicht afsprakenstelsel onder de wet SUWI 

De figuur visualiseert rechts de opsomming op pagina 13 (binnen de gestippelde kaders, actoren 
rood, taken met hoofdstuk / artikel verwijzing groen) en toont links de relaties tussen wet, 
convenanten, betrokken partijen en verwijzingen naar overige wetgeving. In de diverse wetten 
waarnaar verwezen wordt, staan passages over samenwerking, gegevensuitwisseling en wat 
daarin (niet) is toegestaan. Een aantal wetten is tijdens de interviews specifiek genoemd omdat ze 
relevant zijn voor dit domein. De passages in deze wetten over gegevensuitwisseling worden ter 
illustratie van de werkwijze hierna kort toegelicht.  
 
De Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) 
Artikel 14 beschrijft de gegevensuitwisseling tussen de toezichthouder en bestuursorganen (14a) 
en tussen de toezichthouder, de belastingdienst en erkende certificerende instellingen via een bij 
ministeriële regeling benoemde stichting: de SNA. Deze stichting is de verwerker en verkrijgt 
gegevens mits het een subject betreft dat gecertificeerd is:  
1. Van de toezichthouder (Inspectie SZW) bedoeld in deze wet, de Wav en de Wml dat een 

bestuurlijke boete is opgelegd 
2. Van de Belastingdienst dat een bepaalde aangifte of betaling niet op tijd is verricht of dat er 

sprake is van een naheffing in combinatie met een vergrijpboete.   
In het Besluit Waadi beschrijft artikel 2:1 eerste lid de levering van gegevens door SNA aan de 
Inspectie SZW betreffende gecertificeerde en doorgehaalde ondernemingen.  
 
De Wet arbeid vreemdelingen 
Artikel 16 beschrijft de gegevensuitwisseling over en weer tussen de toezichthouder (Inspectie 
SZW) en bestuursorganen. Aan de toezichthouder voor zover die “noodzakelijk zijn voor het 
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toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet”. Aan de bestuursorganen voor 
zover het betreft “gegevens welke zij behoeven ter uitvoering van hun taak”. 
 
De wet minimumloon en vakantieuitkering 
Artikel 18p beschrijft de gegevensuitwisseling tussen de toezichthouder (Inspectie SZW) en 
bestuursorganen en tussen de toezichthouder en de rechtspersoon belast met het toezicht op de 
naleving van collectieve arbeidsovereenkomsten: SNCU en/of SNA. Nadere regels kunnen worden 
uitgewerkt in een besluit.  
 
In dit onderzoek is overige wet- en regelgeving niet verder onderzocht maar deze wijze van 
verwijzing is in de Nederlandse wetgeving gangbaar.   
 
De wet gegevensverwerking samenwerkingsverbanden (WGS) 
De WGS ligt momenteel als wetsvoorstel ter behandeling bij de Eerste Kamer. Gezien het maat-
schappelijk debat en het politieke klimaat is het op dit moment niet zeker of het wetsvoorstel op 
korte termijn door Eerste Kamer zal worden aangenomen. De WGS is door een aantal geïnterview-
de partijen genoemd als een belangrijke voorwaarde voor samenwerking. Daarvoor zijn twee 
redenen aangevoerd:  
 
1. De wet voorziet in een aantal waarborgen voor de zorgvuldigheid van gegevensverwerking 

door een samenwerkingsverband (samenwerkingsverbanden als genoemd en bedoeld in de 
WGS) . Daarmee ondersteunt het de inhoudelijke kwaliteit van een afsprakenstelsel.  

2. De totstandkoming van de wet (een wet in het algemeen) vindt plaats volgens een zeer 
zorgvuldig proces met betrokkenheid van alle instanties. Het proces borgt kwaliteit, 
vertrouwen en draagvlak.  

 
Beide argumenten dragen mogelijk bij aan het verminderen van de ‘kramp’ die door diverse 
belanghebbenden wordt ervaren bij de functionarissen gegevensbescherming en de privacy 
juristen. Dit wordt in diverse interviews als de belangrijkste belemmering voor samenwerking 
aangewezen.  
 
De validiteit van het eerste argument is nader bekeken. Onderstaande tabel geeft aan welke 
maatregelen voor een zorgvuldige gegevensverwerking de WGS opvoert en in hoeverre dit een 
verdere invulling van de (U)AVG is.  

Tabel 5 Relatie tussen maatregelen in de WGS en de AVG 

Maatregel WGS Artikel 
WGS 

Artikel en beginsel AVG (Verdere) 
invulling 
t.o.v. AVG 

Gezamenlijke 
verwerkingsverantwoordelijkheid 

1.4 lid 1  26 Nee 

Aanwijzing FG 1.4 lid 2 37 lid 1 sub a Nee 
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Maatregel WGS Artikel 
WGS 

Artikel en beginsel AVG (Verdere) 
invulling 
t.o.v. AVG 

Verplichting tot gegevensverstrekking 
mits noodzakelijk voor doeleinden 

1.5 lid 1 5 lid 1 sub c 
Dataminimalisatie 

Nee 

Doelstelling van zwaarwegend 
algemeen belang 

1.6 lid 1 
en 2 

9 lid 2 sub g 
 

Ja 

Voorwaarden voor verstrekking aan 
deelnemers 

1.7 lid 1 
en 7 

6 lid 1 en 10 
Rechtmatigheid 

Ja 

Voorwaarden voor verstrekking aan 
derden 

1.7 lid 2 
en 7 

6 lid 1 en 10 
Rechtmatigheid 

Ja 

Instemming bij verstrekking 
bijzondere/strafrechtelijke 
persoonsgegevens 

1.7 lid 3 9 lid 1 en 2 Ja 

Voorwaarden voor verstrekking aan 
ander samenwerkingsverband 

1.7 lid 8 6 lid 1 
Rechtmatigheid 

Ja 

Beperkingen aan gegevensverwerking 1.8 lid 1  N.v.t. Ja 

Eisen aan medewerkers 1.8 lid 
2,3,9 en 
1.11 

5 lid 1 sub f 
Integriteit en 
vertrouwelijkheid 

Ja 

Verplichte logging 1.8 lid 4 
en 5 

5 lid 1 sub f 
Integriteit en 
vertrouwelijkheid 

Ja 

Instellen rechtmatigheidscommissie 1.8 lid 6  5 lid 2 en 6 lid 1  
Verantwoordingsplicht 
en rechtmatigheid 

Ja 

Verwijderen/anonimiseren gegevens 1.8 lid 7  5 lid 1 sub e 
Opslagbeperking 

Ja 

Eisen aan beschermingsniveau 
systemen 

1.8 lid 8 5 lid 1 sub f 
Integriteit en 
vertrouwelijkheid 

Ja 

Eisen bij geautomatiseerde 
besluitvorming 

1.9 5 lid 1 sub d (juistheid) 
en 22 

Ja 

Verplichting tot audits 1.10 5 lid 2 
Verantwoordingsplicht 

Ja 

 
In bijlage E is een toelichting op de tabel opgenomen.  
 
Niet alle maatregelen die de WGS noemt, zijn daadwerkelijk een invulling van de AVG. Sommige 
maatregelen zijn een herhaling van de in de AVG genoemde vereisten. Zo is de verwijdering van 
gegevens, nadat het doeleinde waarvoor deze verwerkt worden niet meer van toepassing is, niet 
anders dan het beginsel van opslagbeperking zoals dit is uitgewerkt in de AVG. 
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Er is een aantal maatregelen waarbij de WGS een invulling vormt van de AVG. Zo is de verplichting 
tot logging geen letterlijke vereiste op grond van de AVG. De AVG benoemt de plicht tot het 
nemen van technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens 
en de WGS geeft hier invulling aan door de verplichting tot logging te noemen. 
 
Niet alle AVG-beginselen, zoals benoemd in artikel 5 AVG, worden als zodanig benoemd in de 
WGS. Het is dus belangrijk om, ondanks het feit dat de WGS op sommige punten een nadere 
interpretatie is van de AVG, wel de AVG-beginselen altijd mee te nemen in de afweging of een 
verstrekking/verwerking rechtmatig is. 
 
Bilaterale samenwerkingsverbanden 
Naast de multilaterale samenwerkingsverbanden zijn er diverse bilaterale samenwerkingsverban-
den voor gegevensuitwisseling in de interviews genoemd, zie het navolgende overzicht. In dit 
overzicht zijn de besproken samenwerkingsverbanden aangegeven. Daar waar de adviseurs de 
vastlegging van het samenwerkingsverband in een convenant of overeenkomst hebben gezien, is 
dat in de tabel vermeld.  

Tabel 6 Overzicht van bilaterale samenwerkingsverbanden 

Partij  Ontvangt van:  Verstrekt aan:  Vastgelegd  
Inspectie SZW SNA, SNCU SNA, SNCU  
SNA Belastingdienst, 

Inspectie SZW, SNCU 
Belastingdienst, Inspectie 
SZW, SNCU, SVB 

SNCU: convenant 

SNCU EMM, FairWork, 
Inspectie SZW, SFU, 
TBB, VNB 

Belastingdienst, EMM, 
Fairwork, Inspectie SZW, 
StiPP, TBB, VNB 

EMM: convenant  
SFU: convenant 
SNA: convenant 
TBB: convenant 
VNB: convenant 

Gemeenten BKWI BKWI  
UWV Belastingdienst, BKWI, ELA   
SVB  BKWI, Inlichtingenbureau, RIVG, Inspectie SZW, 

ELA, Belastingdienst 
Belastingdienst: 
convenant 

FNV - VNB ILT, SNCU ILT, SNCU SNCU: Convenant  
Belastingdienst SNA, SVB, overige 

publieke en private 
partijen 

SNA SVB: convenant 

SNF SNA SNA, FNV, Gemeenten  
ILT Gemeenten Inspectie SZW  
CNV Inspectie SZW, ILT, SNCU, SNA  

 
De gebruikte afkortingen in de tabel zijn terug te vinden in bijlage F, waar nodig voorzien van een 
korte toelichting.  
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De bilaterale samenwerkingsverbanden die zijn vastgelegd in een convenant wisselen de volgende 
gegevens met elkaar uit. 

Tabel 7: Overzicht gegevensuitwisseling bij bilaterale samenwerkingsverbanden 

Aan <partij> Type gegevens 
SNCU <-> SNA 

Aan SNCU Van belang voor onderzoek over overige werkzaamheden SNCU: NAW-
uitzendonderneming, uitschrijving register, overige openbare gegevens.  

Aan SNA Bij gegrond vermoeden overtreden cao: NAW-gegevens onderneming 
Bij hinderen controles/niet tijdig opvolgen correctieve actie: NAW-gegevens 
uitzendonderneming; bijzonderheden casus (inhoudelijk en proces).  

SNCU <-> EMM 
Aan SNCU Ten behoeve van nalevingsonderzoek: relevante gegevens niet zijnde 

politiegegevens voor controle op cao-naleving.  
Aan EMM Ter voorkoming en bestrijding van migratiecriminaliteit: Gegevens die wijzen 

op uitbuiting in de zin van migratiecriminaliteit. 
SNCU <-> SFU 

Aan SNCU Ten behoeve van nalevingsonderzoek, over bij SFU bekende uitzendbureaus: 
of aangifte premie SFU/schoolbesteding is gedaan; Zo ja, premieloonsom.  

Aan SFU Niet van toepassing.  
SNCU <-> TBB 

Aan SNCU Na ontvangst melding en vaststelling toepasselijke cao: NAW-gegevens 
uitzendonderneming, inhoud en procesgegevens melding/ overtreding/ 
lidmaatschappen/ toepasselijke cao. 

Aan TBB Na ontvangst melding en vaststelling toepasselijke cao: NAW-gegevens 
uitzendonderneming, inhoud en procesgegevens melding/ overtreding/ 
lidmaatschappen/ toepasselijke cao.  

SNCU <-> VNB 
Aan SNCU Meldingen van vermoedens van mogelijke overtreding van de uitzend-cao’s; 

relevante documenten ter ondersteuning.  
Desgevraagd: relevante gegevens specifieke onderneming; 

Aan VNB Meldingen van gegronde vermoedens van overtredingen ten aanzien van de 
beloning van uitzendkrachten;  
Desgevraagd: relevante gegevens specifieke onderneming;  

Belastingdienst <-> SVB 
Aan 
Belastingdienst 

Vermoedens van misdrijf.  
Inhoudelijke gegevens op basis van diverse wet- en regelgeving. 

Aan SVB Vermoedens van fraude of misdrijf.   
Inhoudelijke gegevens op basis van diverse wet- en regelgeving.  
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De weergave in de tabel is een beknopte weergave van de beschrijvingen in de convenanten en 
derhalve niet compleet.  
 
Arbeidsmigrant staat niet centraal! 
Wat opvalt bij dit onderzoek, is dat in geen enkele wet, bij geen enkele organisatie of samenwer-
kingsverband de arbeidsmigrant daadwerkelijk centraal staat. Ook bij de grote publieke organisa-
ties zoals de Inspectie SZW, de SVB, het UWV of de Belastingdienst is er geen manager of directeur 
die specifiek verantwoordelijkheid draagt voor (de bescherming van) de arbeidsmigrant. De 
arbeidsmigrant wordt wel beschermd, maar altijd als een soort bijvangst bij de uitvoering van 
andere toezichts- en handhavingstaken en nooit als primair doel. Vanaf september 2021 krijgt een 
directeur van ISZW het dossier ‘arbeidsmigranten’. 
 
De enige echte uitzondering is FRIT. Dit project betreft een samenwerking met als doel om regio-
naal misstanden rondom arbeidsmigranten op te lossen. Bij SNF valt het doel van de organisatie 
wel bijna volledig samen met arbeidsmigranten omdat het keurmerken voor flexwoningen 
verstrekt en de arbeidsmigranten de beoogde groep van gebruikers van flexwoningen zijn.  

2.3 Samenwerken en gegevensuitwisselingen: signalen, analyse, inspecties 

De vormen van samenwerking met gegevensuitwisseling die tijdens de interviews besproken zijn, 
kunnen tot de volgende categorieën worden teruggebracht:  
1. Signaleren en signalen delen 
2. Analyseren 

a. Van context (indicatoren en nalevingsgedrag) naar een selectie van subjecten 
b. Casusgerichte analyse 

3. Inspecteren  
 
Na het uitvoeren van een inspectie volgen mogelijk handhavingsmaatregelen. Deze vallen buiten 
de samenwerking; het nemen van de vervolgstappen in handhaving is de verantwoordelijkheid van 
de betreffende toezichthoudende partij.  
 
In onderstaande figuur is een overzicht opgenomen van bovengenoemde werkzaamheden bij een 
toezichthouder en twee varianten waarop de samenwerking vorm kan krijgen.  
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Figuur 3 Twee varianten voor samenwerking bij toezicht.  

Het proces (bij de toezichthouder) verloopt globaal als volgt:  
1. Een trigger (bijvoorbeeld een signaal, een beleidskeuze, een datum) vormt de aanleiding voor 

de start van een analysefase. 
2. De gegevensset wordt aan de hand van een aantal indicatoren nader onderzocht. Deze analy-

se leidt tot een overzicht van een of meer subjecten. De analysefase kan ook een nadere 
analyse betreffen van een al eerder geselecteerd subject.  

3. Voorbereiden en uitvoeren van de feitelijke inspectie. De inspectie leidt tot een resultaat dat 
vastgelegd wordt in een inspectierapport en dat wordt toegevoegd aan de set van beschik-
bare gegevens.  

4. Mogelijk leidt de inspectie tot handhaving (wordt ook toegevoegd aan de set van beschikbare 
gegevens) en mogelijk tot een signaal (naar een andere instantie over een bevinding die 
buiten de bevoegdheid van de toezichthouder valt). 

 
Voor de samenwerking met andere instanties zijn de volgende werkwijzen genoemd:  
1. Het delen van signalen als trigger voor nader onderzoek; dit gebeurt zowel publiek-publiek als 

publiek-privaat.  
2. Gezamenlijk uitvoeren van analyses om te komen tot een lijst van subjecten die voor 

(gezamenlijke) inspecties kwalificeren; hiervoor liggen twee varianten voor de hand:  
a. De toezichthouders doen eerst elk een eigen analyse op basis van de eigen 

indicatoren en voegen dan de resultaten samen. Daarna volgt een tweede analyse 
om tot de uiteindelijke lijst te komen (middelste variant in bovenstaande figuur).  

b. De toezichthouders voegen eerst hun gegevens samen (bijvoorbeeld die betrekking 
hebben op een bepaalde regio of sector, maar nog geen selectie van kwalificerende 
partijen op basis van nalevingsgedrag). Daarna voeren ze een analyse uit op basis van 
gezamenlijk indicatoren die leidt tot een lijst van subjecten (rechter variant in 
bovenstaande figuur).  
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3. Voorbereiden en uitvoeren van de feitelijke inspectie (casusgerichte samenwerking). De 
feitelijke inspectie kan gezamenlijk plaatsvinden maar die kan ook door iedere betrokken 
toezichthouder apart uitgevoerd worden.  

 
Variant 2b wordt vanuit privacyoverwegingen als meer gecompliceerd beschouwd (doelbinding, 
proportionaliteit, subsidiariteit) omdat gegevens, die door een toezichthouder zijn verzameld voor 
een specifiek doel, worden samengebracht zonder dat duidelijk is, dat de subjecten in de gege-
vensset kwalificeren volgens de indicatoren die voor de samenwerking van belang zijn. In de inter-
views is aangegeven dat precies deze manier van werken bij het gebruik van SyRI tot bezwaren 
leidden. In scenario 2a is dat door de preselectie beter geborgd. Als een samenwerkingsverband 
expliciet opneemt, dat het beschermen van de zwakke arbeidsmigrant één van de gemeenschap-
pelijke doelstellingen van het samenwerkingsverband is, dan zou dat het delen en verwerken van 
gegevens die betrekking hebben op de arbeidsmigrant, vanuit het oogpunt van de AVG, waar-
schijnlijk vereenvoudigen.  
 
In onderstaande tabel is de aard en frequentie opgenomen waarin de genoemde vormen van 
samenwerken voorkomen in de multilaterale en bilaterale samenwerkingsverbanden en projecten.  

Tabel 8: Aard en frequentie van samenwerking  

Samenwerkingsverband/project:  

Aard van de Samenwerking: 

AMU  FRIT i.o.  Project sector-

informatie 

Bilateraal 

Delen signalen Ja, 

structureel  

Ja, structureel - Ja, ad hoc en 

structureel 

(genoemd: 1x per 

kwartaal) 

Analyse, variant 2a Ja, o.b.v. 

inspectie 

prioriteiten 

Ja, o.b.v. 

signalen.  

- Nee  

Analyse, variant 2b - - Ja  Nee  

Casusgerichte samenwerking Ja, 

structureel 

Ja, structureel Ja Nee  

 
Een vraag die tijdens het onderzoek onvoldoende kon worden beantwoord, is, of het legitiem is 
dat een toezichthouder een inspectie uitvoert op indicatie van andere toezichthouder of instantie, 
zonder dat de gegevens waar de inspecterende toezichthouder zelfstandig over beschikt, tot een 
dergelijke inspectie zouden leiden. Iets anders gezegd: mag er een gezamenlijke inspectie worden 
uitgevoerd (integraal toezicht) als één van de toezichthouders daartoe op goede gronden 
aanleiding ziet, of moeten die gronden bij meerdere of zelfs alle deelnemende toezichthouders 
aanwezig zijn? 
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Gegevens en informatiesystemen 
De gegevens die worden opgeslagen over arbeidsmigranten zijn in geen enkele organisatie op deze 
wijze gecategoriseerd. Arbeidsmigranten zijn geen object op zich maar zijn ‘lid’, ‘werknemer’, 
‘huurder’, ‘belastingplichtige’, ‘uitkeringsgerechtigde’, et cetera. De gegevens die over hen worden 
opgeslagen, onderscheiden zich dus niet van die van elk ander object. In algemene termen zijn de 
gegevens die over hen worden opgeslagen, als volgt in te delen:  
 
1. Identificerende gegevens. 
2. BSN. 
3. Economische / financiële gegevens. 
4. Gegevens die volgens de AVG zijn gecategoriseerd als bijzondere categorie persoonsgegevens.  
5. Strafrechtelijk gegevens.  
6. Meldingen / klachten over de werkgever, uitzendbureau en/of verhuurder.  
 
De eisen die de AVG stelt hebben betrekking op deze persoonsgegevens.  Op de websites van de 
betrokken organisaties is – bijvoorbeeld bij de privacyverklaring – meer informatie te vinden.  
 
Over de werkgevers (uitzendbureau en inlener of werkgever zonder tussenkomst uitzendbureau) 
en over de verhuurder (voor zover die niet samenvalt met de werkgever) zijn de gegevens die over 
hen worden opgeslagen, als volgt in te delen:  
 
1. Identificerende gegevens bedrijf. 
2. Gegevens over de bestuurders (naam, functie). 
3. Economische / financiële gegevens. 
4. Certificeringen / keurmerken. 
5. Vergunningen. 
6. Gegevens volgend uit toezicht en handhaving. 
7. Gegevens volgend uit opsporing en strafrechtelijke gegevens.  
 
De eisen die de AVG stelt hebben enkel betrekking op de gegevens over de bestuurders in hun 
zakelijke rol. Deze gelden vanuit de AVG als minder gevoelig dan gegevens over burgers.  
 
Bovengenoemde categorieën gegevens zijn deels gestructureerd en deels ongestructureerd 
(bijvoorbeeld in inspectierapporten, loonstrookjes, overeenkomsten) opgeslagen. In algemene 
termen maken de organisaties vaak gebruik van de volgende typen informatiesystemen:  
 
1. Customer Relation Management systeem (CRM). 
2. Documentmanagementsystemen (DMS). 
3. Workflow management systemen / zaaksystemen. 
4. Gespecialiseerde systemen (expertsystemen). 
5. Analyse omgeving. 
6. Samenwerkingsomgeving.  
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Deze opsomming is niet volledig of heel specifiek. Binnen de scope van dit onderzoek voert het te 
ver het individuele informatielandschap en applicatielandschap in beeld te brengen.  
 
De methoden die genoemd zijn voor de uitwisseling van gegevens zijn e-mail, uploads in een 
beveiligde omgeving en ‘ter tafel’. Naast BKWI/Suwinet is er geen koppeling van systemen in 
gebruik - bij de toezichtwerkzaamheden van bovengenoemde samenwerkingsverbanden of 
projecten - voor uitwisseling of inkijk (bijvoorbeeld met een API of webservice). FRIT beoogt 
gebruik te maken van e-SWF, de externe samenwerkingsfaciliteit dat door het SSC-ICT Rijk wordt 
aangeboden. Er is geen harmonisatie (standaardisatie) van gegevens bijvoorbeeld op het vlak van 
semantiek of uitwisseling.  
 
Voor intern gebruik past de Inspectie SZW een bronnenregister toe. De essentie van dit register is 
een interne publicatie van beschikbare gegevenssets voor analyse doeleinden. Naast de inhoud 
van de gegevensset (welke type gegevens bevat het) geeft het register ook aan onder welke 
voorwaarden het gebruikt kan worden. De bronnen worden gevormd door gegevens uit de eigen 
werkzaamheden, ingekochte bronnen en publieke bronnen. De toezichtprogramma’s kunnen 
gebruik maken van deze gegevenssets en er is een centrale afdeling die de data-analyses uitvoert.  

2.4 Belemmeringen 

In aanvulling op de in de voorgaande paragrafen besproken onderwerpen zijn bij de interviews de 
volgende knelpunten genoemd:  
 
Belemmeringen ten aanzien van ketentoezicht en gegevensuitwisseling: 
a) De opvolging van signalen - en de terugkoppeling aan de meldende instantie daarover - vindt 

in de praktijk vaak niet plaats en werkt ontmoedigend.  
b) De terughoudendheid bij privacy juristen en functionarissen gegevensbescherming bij de 

toepassing van de AVG en de daaruit voortkomende aarzeling bij samenwerking en gegevens-
uitwisseling wordt door diverse belanghebbenden ervaren als zeer belemmerend voor de 
voortgang van iedere vorm van samenwerking.  

c) Het wisselende politieke en maatschappelijke klimaat over wat wel en niet acceptabel is als 
het gaat om samenwerking, gegevensuitwisseling en gegevensverwerking (met algoritmes en 
AI). Dat draagt ook bij aan de hiervoor genoemde terughoudendheid.  

d) Het belang van een gedupeerde (rechttrekken van de misstand, compensatie) valt niet altijd 
samen met het belang van publiek- of strafrechtelijk toezicht (maatregelen opleggen aan het 
bedrijf of de bestuurders). Dit maakt publiek-privaat samenwerken soms lastig of ongewenst.  

e) Indien een signaal van een private toezichthouder leidt tot een bestuursrechtelijk inspectie-
bezoek (en maatregelen) dan neemt het draagvlak voor de private toezichthouder af bij de 
achterban.  

f) Verlies van autonomie bij de deelnemer in een samenwerkingsverband.  
g) Onvoldoende of onbekende kwaliteit van gegevens wat hergebruik belemmert.  
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h) Huidige gegevensuitwisseling is gebaseerd op welke gegevens er zijn vastgelegd bij de bron, 
niet op wat de afnemer precies nodig heeft (bijvoorbeeld ‘is het inkomen boven grens x’ in 
plaats van het precieze inkomen). Dat leidt tot onnodig veel uitwisseling van detailinformatie 
en de daarmee gepaard gaande vragen over doelbinding, proportionaliteit en subsidiariteit.  

i) Samenwerking vraagt tijd en aandacht. Er zijn veel prioriteiten en navenante werkdruk. Het 
harmoniseren van prioriteit en inzet zal lastig blijken.  

 
Belemmeringen meer algemeen ten aanzien van het domein die niet met ketentoezicht zijn op te 
lossen:  
a) De fysieke vindbaarheid van de arbeidsmigrant is voor publieke partijen vaak een probleem 

door het niet bekend zijn van de woon- of verblijfsplaats. Daardoor zijn relevante 
woonlocaties en verhuurders vaak ook lastig te vinden. Dit argument (onbekendheid zijn van 
de verblijfplaats en de woongelegenheden van de arbeidsmigrant) wordt met name door de 
private partijen niet gedeeld en door hen als een gelegenheidsargument gezien. Als oplossing 
voor de publieke instanties wordt genoemd het verblijfsadres van de arbeidsmigrant in 
Nederland op te nemen in het RNI of het inschrijven van de arbeidsmigrant als ingezetene in 
de BRP. Blijft overeind dat het voor private partijen eenvoudiger is om de contactgegevens 
van de arbeidsmigranten te registreren. 

b) Versterking van samenwerking voor toezicht via het toezicht op huisvesting en huurbescher-
ming is pas echt zinvol als eerst twee andere basisvoorwaarden beter zijn geregeld:   

a. Er is voor flexbewoning geen huurregulatie, de huisvestingskosten zijn ongelimiteerd.  
b. Er is geen huurbescherming voor flexwonen dus een flexhuurder kijkt wel uit om 

misstanden te melden, mede door verwevenheid van verhuurder met 
uitzender/inlener/werkgever.  

c. Deze twee omissies geven heel veel ruimte tot ‘legale’ misstanden. Huurkosten 
worden afgetrokken van de inkomsten, dat mag tot 25% van het minimumloon en 
boven het minimumloon is er geen beperking.  

c) De toetsing van de A1-verklaring aan de Kamer van Koophandel is makkelijk te omzeilen, 
iedereen kan in het Nieuw Handels Register (NHR) worden ingeschreven. Meer controle 
hierop is nodig. 

d) SNF- en AKF-normen en vereisten vergunningverlening zijn niet voldoende op elkaar 
afgestemd waardoor certificaten worden afgegeven voor locaties zonder vergunning en 
vergunningen worden verleend voor locaties zonder certificaat.  

e) Bij de uitvoering van het publieke toezicht worden door enkele private partijen kritische 
kanttekeningen geplaatst en zelfs rechtszaken om gestart. Dit schept een ongunstig klimaat 
voor samenwerking.   

 
Wat opvalt is dat financiering niet genoemd is als knelpunt voor ketentoezicht. Uiteraard zijn meer 
middelen voor de uitvoering van toezichtstaken welkom. Er is structureel meer toezicht nodig 
(vinden alle betrokkenen) maar dat is niet specifiek gekoppeld aan het voorliggende vraagstuk.  
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3 CONCLUSIES 

Dit hoofdstuk geeft geaggregeerd beeld van en een reflectie op de bevindingen uit het voorgaande 
hoofdstuk. Het vormt de basis voor de aanbevelingen.  

3.1 De arbeidsmigrant staat niet centraal 

Het eerste dat opvalt is dat de arbeidsmigrant zelden centraal staat. In onderstaande figuur is dat 
weergegeven.  
 

 

Figuur 4: Arbeidsmigrant staat niet centraal 

De arbeidsmigrant als ‘categorie’ voor de wet bestaat eigenlijk niet; hij/zij maakt altijd onderdeel 
uit van een grotere groep. Ook als het gaat om de uitvoering van primaire processen en om aanpak 
van misstanden, is de arbeidsmigrant betrokkene dan wel slachtoffer van de misstand, maar dat 
zijn anderen ook. Binnen organisaties en over samenwerkingsverbanden heen ontstaat hetzelfde 
beeld: er is geen focus op de arbeidsmigrant en er is niet één eindverantwoordelijke voor de 
arbeidsmigrant. Het gevolg is dat de zorg om de arbeidsmigrant niet echt vorm krijgt en toezicht in 
een samenwerkingsverband een optelsom van de eigen verantwoordelijkheidsgebieden blijft. 
 
Dat is des te opmerkelijker omdat er wél maatschappelijke verontwaardiging is over de omstandig-
heden en misstanden rond arbeidsmigranten en het om een omvangrijk en hardnekkig probleem 
gaat. Door de arbeidsmigrant centraal te stellen in de taakstelling van een samenwerkingsverband, 
wordt een grondslag gecreëerd om de uitwisseling en analyse van gegevens plus gezamenlijk op-
treden over de verschillende specifieke toezichtstaken mogelijk te maken.  
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Figuur 5: Arbeidsmigrant staat centraal bij samenwerkingsverband toezicht 

3.2 Afsprakenstelsel: Gordiaanse knoop 

De huidige afspraken voor samenwerking zijn gevat in een stelsel van wetgeving en regelgeving, 
convenanten en overeenkomsten en onderliggende convenanten of projectplannen. Dit drie-laags 
model lijkt onvermijdelijk: in de materiewetgeving zelf staat de samenwerking te weinig concreet 
benoemd waardoor een nadere uitwerking nodig is. De materiewetgeving vormt de grondslag voor 
onder meer de toezichtstaken van de betrokkenen. Partijen binden zich in een convenant aan een 
gezamenlijk doel, maar dit is nog veelal een beleidsambitie of een vergezicht. Daarbinnen is er 
behoefte aan nadere uitwerking in concrete projecten, die zijn gebaseerd op bijvoorbeeld regio, 
thema of sector en aan een verbijzondering in deelnemers, activiteiten en informatie. 
 
Privacywetgeving als de AVG en andere ‘gegevenswetgeving’ als de Wpg en de Wjsg stellen aan-
vullende eisen over het omgaan met privacygevoelige gegevens. Mede door de vele verwijzingen 
naar aanpalende materiewetgeving (het gaat om vele tientallen wetten) ontstaat een ondoorzich-
tig web van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Het is voorstelbaar dat het in deze 
‘Gordiaanse knoop’ voor de functionarissen gegevensbescherming (FG) en privacy juristen lastig is 
om overzicht te krijgen en verantwoordelijkheid te nemen. De WGS voegt in feite een verdere 
vertakking in het web toe (extra eisen, verwijzingen) maar beoogt tevens een centraal kader te 
bieden die juist voor samenwerkingsverbanden relevant is.  
 
De genoemde wetgeving is over een langere periode tot stand gebracht. Daarbij is in het verleden 
gewerkt vanuit andere eisen dan nu gelden, bijvoorbeeld in de periode voorafgaand aan in 
werking treden van de AVG. Bij toepassing op samenwerkingsverbanden is de bestaande 
wetgeving daardoor soms lastig te verenigen, een probleem dat de WGS tracht op te lossen. De 
ingrediënten voor een robuust afsprakenstelsel zijn er wel, zij het verdeeld over verschillende 
niveaus (wet, kaderconvenant, detailconvenant). Aan de verwevenheid op het niveau van wet-
geving kan, zeker op de korte termijn, weinig gedaan worden. Het afsprakenstelsel gericht op 
samenwerking voor het beoogde toezicht kan wel concreter en mogelijk eenvoudiger. In bijlage C 
is een overzicht opgenomen van wat in een ‘best practice’ afsprakenstelsel kan worden opgeno-
men. Door de arbeidsmigrant daarbij centraal te stellen wordt een grondslag gecreëerd om 
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uitwisseling, analyse van gegevens en gezamenlijk optreden over de verschillende specifieke 
toezichtstaken mogelijk te maken.  
 
Het is overigens een illusie te veronderstellen dat de discussie over gegevensuitwisseling in samen-
werkingsverbanden tussen de privacy experts en FG’s volledig zal verdwijnen door het beter op te 
schrijven. Er zal altijd ruimte zijn voor interpretatie en er zal altijd beweging zijn in het politieke en 
maatschappelijke debat over wat wel en niet acceptabel is.  

3.3 Samenwerken: terughoudendheid regeert 

De wens in het veld om samen te werken en gegevens uit te wisselen op het vlak van toezicht op 
arbeidsmigratie is breed gedeeld maar niet gelijkluidend. Private toezichthouders als SNCU, SNA 
en SNF willen graag meer samenwerken met publieke toezichthouders (symmetrisch, meer op 
basis van gelijkwaardigheid) voor het gericht inzetten van de schaarse capaciteit. Doelen die 
daarbij worden genoemd zijn: het uitbannen malafiditeit, het zekerstellen van een level playing 
field bij de ondernemers en het wegnemen van misstanden. Publieke toezichthouders zijn terug-
houdender maar niet onwelwillend. Meestal wordt ‘regelgeving’ aangevoerd als reden dat het 
delen van gegevens met private partijen niet kan of maar beperkt mogelijk is. Er wordt daarbij 
verwezen naar zowel materiewetgeving als de AVG. FRIT is een goed voorbeeld waarbij publieke 
toezichthouders zo concreet mogelijk een samenwerking op maat vormgeven.  
 
De gewenste samenstelling van het samenwerkingsverband varieert. Partijen die centraal staan en 
die ook veel in de bestaande samenwerkingsverbanden deelnemen zijn Inspectie SZW, het UWV, 
de Belastingdienst en de SVB. Nadruk op beroepsgoederenvervoer vraagt om de toevoeging van 
bijvoorbeeld ILT en FNV/VNB. Nadruk op verhuur vraagt inzet van gemeenten en SNF. Nadruk op 
uitzendbureaus vraagt om de inzet van SNCU en SNA. Nadruk op de integrale problematiek van de 
arbeidsmigrant vraagt de inzet van allemaal. Dan kan regionale focus of sectorale focus sturing 
geven aan de exacte samenstelling.  
 
De samenwerking vindt nu vooral plaats door elkaar te signaleren op misstanden en casus speci-
fiek samenwerken (analyse, voorbereiden inspectie, uitvoeren inspectie). Deze zijn in het licht van 
de privacy discussie (doelbinding, proportionaliteit en subsidiariteit) het meest duidelijk uitlegbaar.  
 
Gezamenlijk op basis van een geaggregeerd beeld en gedefinieerde indicatoren prioriteiten 
bepalen, subjecten selecteren en – na casusgerichte analyse - gezamenlijk in een inspectiebezoek 
optreden, is binnen de publieke en publiek/private samenwerking nog niet aan de orde. FRIT 
beoogt dit wel met een zorgvuldig proces van selectie. In het project sectorinformatie werken een 
aantal private partijen op deze basis samen.  
 
Het delen van gegevens zonder dat nog duidelijk is wat de indicatoren zijn aan de hand waarvan 
met data analytics patronen en subjecten te vinden zijn (data gerichte data analytics), is niet aan 
de orde.  
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Samenwerken kost ook tijd en aandacht. Dat doet een medewerker, team of organisatie er niet 
zomaar even bij. Het vraagt ook om afstemming van prioriteiten tussen de deelnemers; deze 
kunnen ingegeven zijn door een regio, een sector en/of een thema (bepaalde misstand). Ten slotte 
is er behoefte aan flexibiliteit: met een goed juridisch kader en privacy proof ICT-voorzieningen 
kan er met relatief geringe inspanning een nieuw samenwerkingsverband worden ingericht. 

3.4 Gegevens en Informatiesystemen: divers en niet verbonden 

De gegevens die partijen opslaan betreffen zowel natuurlijke personen (waaronder de arbeids-
migrant) als rechtspersonen (de ondernemingen). Er is bij vrijwel elke samenwerking wel sprake 
van uitwisseling van gegevens, maar zonder dat de systemen direct met elkaar verbonden zijn via 
bijvoorbeeld API of webservices. Er is vrijwel nooit harmonisatie (standaardisatie) van gegevens 
bijvoorbeeld op het vlak van semantiek of uitwisseling. Met uitzondering van SNA en SNF die een 
openbaar register publiceren en een signaleringsservice hebben, zijn er geen actuele overzichten 
die weergeven, welke gegevens een organisatie onder welke voorwaarde met andere partijen kan 
delen. De opzet van het bronnenregister van Inspectie SZW zou zeer geschikt kunnen zijn voor dat 
doel. 
 
Voor de voorzieningen die nodig zijn voor het uitvoeren van de gezamenlijke analyse activiteiten 
zijn de volgende varianten denkbaar:  
1. Elke deelnemer werkt in de eigen analyse omgeving. Analysewerk kan verdeeld worden. Het 

vereist het delen van gegevens en analyseresultaten tussen de deelnemers onderling.  
2. Eén van de deelnemers treedt op als dienstverlener aan de anderen, bijvoorbeeld omdat deze 

over de meest geavanceerde of meest krachtige analyse omgeving beschikt.  
3. Het samenwerkingsverband richt een eigen analyse omgeving in. Voor het project 

sectorinformatie is dit gebeurd. FRIT beoogt dit eveneens.  
4. Er is ook een federatief model mogelijk, bestaande uit een combinatie van een centrale data 

analytics omgeving en decentrale analyse omgevingen bij de deelnemers.  
 
Bij intensievere, structurele samenwerkingsverbanden zal de behoefte aan een goede data analy-
tics omgeving toenemen. Uit het onderzoek is nu niet gebleken dat er een groot gemis aan facili-
teiten wordt ervaren. In het licht van de beperkte samenwerking is dat ook logisch. Omdat het de 
ambitie is de samenwerking in de komende periode te versterken, is het zinvol om kort de gedach-
ten hierover te laten gaan.   
 
Het vakgebied data analytics maakt onderscheid in twee benaderingen:  
1. Datagedreven waarbij data wordt samengevoegd zonder harmonisatie van gegevens en 

zonder dat op voorhand duidelijk is waar men naar op zoek is. Deze vorm van exploratie en 
innovatie kan leiden tot nieuwe inzichten in de samenhang van data, nieuwe indicatoren en 
nieuwe procedurele analyses die in proces gedreven data analystics kunnen worden gebruikt. 

2. Procesgedreven waarbij op basis van een vastgelegde werkwijze in een afsprakenstelsel 
volgens afgestemde procedures en werkwijzen data gedeeld en geanalyseerd wordt. De data 
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is op voorhand goed begrepen (maar hoeft tussen de deelnemers niet geharmoniseerd te zijn) 
en de indicatoren op basis waarvan wordt gewerkt zijn bekend.  

 
De procesgedreven data analytics is van toepassing op de samenwerking bij toezicht; een onder-
liggend afsprakenstelsel is noodzakelijk vanwege de vereiste wettelijke grondslag. De datagedre-
ven analytics kan bij de individuele deelnemer plaatsvinden en kan een bron van innovatie zijn 
voor de eigen toezichtswerkzaamheden en het samenwerkingsverband.  
 
De analyse omgeving waaraan samenwerkingsverbanden voor toezicht behoefte hebben zullen 
verschillen afhankelijk van het concrete doel, de deelnemers en de beschikbare bronnen. Voor de 
inrichting van de procesgedreven analyse omgeving zijn diverse scenario’s denkbaar. In de navol-
gende figuur is een drietal inrichtingsvarianten benoemd.  
 

 

Figuur 6: overzicht van proces gedreven data analytics omgeving 

 
De drie verschillende inrichtingen (Inmon, Kimball en Lindstedt) zijn technische scenario’s voor het 
innemen, ordenen en analyseren van datasets. De uiteindelijke keuze hangt onder meer af van de 
omvang en de wijze van samenwerking, de installed base bij de deelnemers (ervaring met een 
specifieke inrichting), beschikbare kennis en voorkeuren. 
 
De keuze voor een analyse omgeving zou voor het samenwerkingsverband sterk vergemakkelijkt 
worden wanneer een afname van een dienst uit de (rijks)cloud mogelijk zou zijn (variant 3). De 
externe samenwerkingsfaciliteit (e-SWF) van het SSC-ICT Rijk biedt de mogelijkheid tot het 
afnemen van een samenwerkingsruimte. Een uitbreiding van een dergelijke dienstverlening naar 
een data analytics omgeving zou een goede volgende stap zijn. Voor zover onze kennis reikt, wordt 
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momenteel hierover al door het SSC-ICT nagedacht dan wel concreet aan gewerkt. Door het 
beschikbaar stellen van de analyse omgeving door het SSC-ICT zal de voorziening voldoen aan de 
strikte eisen die de overheid stelt aan beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid (eisen 
opgenomen in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid, kortweg BIO) . Het is belangrijk dat de 
‘on demand’ data analytics dienstverlening qua informatiebeveiliging boven iedere twijfel is 
verheven. De rechtmatig toepassing is uiteraard de verantwoordelijkheid van (de deelnemers in) 
het samenwerkingsverband. Het is ook denkbaar dat een van de inspectie- of uitvoeringsdiensten 
deze rol op zich neemt (ontwikkeling van een standaard aanbod voor invulling van variant 2) maar 
dat ligt minder voor de hand omdat zij geen ICT-dienstverlener is.  
 
De drie scenario’s starten met de ‘sources’, de bronsystemen bij de deelnemers in het samen-
werkingsverband. Zonder te weten wat deelnemers (potentieel) kunnen bieden aan gegevens (en 
de voorwaarden waaronder) is het lastig om – in detail – te begrijpen waar een samenwerking toe 
in staat kan zijn. Door Inspectie SZW is een bronnenregister opgezet met dat doel voor ogen. Het is 
de moeite waard dat initiatief nader te onderzoek en – indien geschikt - op te schalen naar andere 
partijen voor zowel intern als extern gebruik.  
 
Van een gevestigd samenwerkingsverband is het wenselijk de eindproducten zo concreet mogelijk 
te specificeren: wat kan het samenwerkingsverband leveren, hoe helpt dat bij de uitvoering van 
het toezicht, wat zijn de voorwaarden waaronder kan worden hergebruikt? De uitwerking daarvan 
kan bijvoorbeeld in de vorm van een product diensten catalogus (PDC).  Dit kan interessant zijn 
voor andere potentiële deelnemers; denk bijvoorbeeld aan uitbreiding van een samenwerkingsver-
band met meer gemeenten of de gegevensuitwisseling tussen samenwerkingsverband onderling. 
In gesprekken kwam de wens voor een dergelijke PDC naar voren, maar er zijn geen voorbeelden 
in de praktijk genoemd. Deze stap is pas mogelijk bij een gevestigd samenwerkingsverband.  
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4 AANBEVELINGEN 

Het rapport ‘geen tweederangs burgers’ stelt 50 aanbevelingen voor waarvan twee ‘samenhang in 
toezicht’ en ‘gegevensuitwisseling’ zijn. Deze twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden in een 
context die zich door de jaren heen als zeer weerbarstig heeft laten zien. De context is complex 
door de combinatie van veel betrokken partijen, een web van wet- en regelgeving en een wisse-
lend klimaat als het gaat om wat wenselijk en toelaatbaar is bij samenwerking en gegevensuit-
wisseling.  
 
Dit rapport heeft als doel een fundament te vormen voor een plan van aanpak. De uitvoering van 
het plan van aanpak moet leiden tot een wettelijke basis voor de gegevensuitwisseling en samen-
werking bij toezicht op arbeidsmigratie. Nieuwe initiatieven tot samenwerking kunnen dan vanuit 
een solide basis opgezet worden.  
 
Op basis van de bevindingen in hoofdstuk 2 en de conclusies in hoofdstuk 3 zijn de aanbevelingen 
aan voor het plan van aanpak als volgt.  

4.1 Een bijgewerkt afsprakenstelsel voor het samenwerkingsverband 

Richt een project in voor de herziening van het afsprakenstelsel voor ketensamenwerking. 
Kenmerken van het project zijn in ieder geval: 
1. Neem een concreet - bestaand of nieuw - project (samenwerkingsverband) als vertrekpunt.  
2. Het afsprakenstelsel is opgebouwd in drie lagen (zie ook figuur 1 op pagina 13): wetgeving, 

kaderconvenant, projectspecifieke overeenkomst. Beschouw het als een geheel, de drie lagen 
hebben elk een functie: wetgeving en kaderconvenant bieden een robuuste laag. De 
projectspecifieke overeenkomst biedt flexibiliteit en maatwerk in doel, samenstelling, 
werkprocessen, uit te wisselen gegevens en geconcretiseerde grondslag van het 
samenwerkingsverband. Ontwikkel van een afsprakenstelsel dat organisch is gegroeid naar 
een afsprakenstelsel dat is ontworpen voor integraal toezicht. 

3. Het afsprakenstelsel moet een lastige paradox oplossen: concreetheid in de uitwerking van de 
samenwerking is nodig om privacy afwegingen goed te kunnen maken en vast te leggen. Dat is 
lastig met wet- en regelgeving vorm te geven, het is een zwaar instrument dat door een taai 
en langdurig proces gaat. Een solide raamwerk voor een samenwerkingsverband dat de toets 
der privacy kritiek kan doorstaan is juist gebaat bij vastlegging in wet- en regelgeving omwille 
van inhoudelijke kwaliteit, algemene werking en kwaliteit en transparantie van 
besluitvorming. 

4. Neem de huidige materiewetgeving en gegevenswetgeving als uitgangspunt.  
5. De WGS biedt een goede basis om het samenwerkingsverband in op te nemen. Mocht de WGS 

er niet (tijdig) komen, dan wel, mocht het samenwerkingsverband niet voldoen aan de doel-
stellingen van de WGS, dan zijn de nadere invullingen die de WGS geeft aan de (U)AVG belang-
rijk om mee te nemen in het afsprakenstelsel, uiteraard voor zover dat mogelijk is.  

6. Stel de arbeidsmigrant als gemeenschappelijk doel centraal en niet als tweede prioriteit. Dit 
biedt een opening om een grondslag te formuleringen waarmee verschillende, specifieke 
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toezichtstaken te combineren zijn. Dit kan het beste op het niveau van het project specifieke 
convenant plaatsvinden vanwege de vereiste concreetheid in rol en taakverdeling, vereiste 
gegevensuitwisseling en grondslag. Dit geeft houvast en vertrouwen aan betrokken FG’s en 
privacy juristen. Het moet echter passen bij de oplossing voor de hiervoor geschetste paradox.  

7. Indien de samenwerking om publiek private samenwerking vraagt (anders dan al in wetgeving 
structureel is geregeld dan wel op basis van bestaande bilaterale afspraken is vastgelegd), 
benoem deze in de projectspecifieke overeenkomst.  

8. Benoem in de projectspecifieke overeenkomst een ketenregisseur/programmamanager die 
verantwoordelijk is voor de inspanning en het resultaat van het samenwerkingsverband.   

9. Pas de ‘best practice’ uit bijlage C toe voor het opstellen van het afsprakenstelsel. 
10. Toets het afsprakenstelsel aan de huidige materiewetgeving en gegevenswetgeving. 
11. Verklein het aantal kaderconvenanten onder de wet SUWI voor samenwerking, indien 

mogelijk.  

4.2 Zichtbare en herbruikbare bronnen 

Richt een project in voor het inzichtelijk maken van bronnen voor gegevensdeling. Kenmerken van 
het project zijn in ieder geval:  

1. Beoordeel het bronnenregister bij Inspectie SWZ voor extern gebruik.  
2. Pas het bronnenregister - indien nodig - aan voor extern gebruik: de kenmerken moeten 

duidelijk en eenduidig zijn en helpen bij de inschatting of een bron geschikt is voor het 
doel van een samenwerkingsverband.  

3. Maak het voor dit vraagstuk (toezicht arbeidsmigranten) relevante deel van het 
bronnenregister bij Inspectie SZW extern beschikbaar in overeenstemming met wet- en 
regelgeving. Hiermee vormt het bronnenregister een rolmodel.  

4. Breidt het bronnenregister uit bij welwillende partijen ‘coalition of the willing’. De 
combinatie van zwaartepunt in het werkveld en omvang van de organisaties maakt dat 
SVB, UWV en de Belastingdienst de meest logische kandidaten zijn.  

4.3 Een analyseomgeving uit de rijkscloud  

Richt samen met het SSC-ICT een project in voor het realiseren van een veilige data analytics 
voorziening waar de samenwerkingsverbanden gebruik van kunnen maken. Het is ook denkbaar 
dat een van de inspectie- of uitvoeringsdiensten deze rol van het SSC-ICT op zich neemt maar dat 
ligt minder voor de hand omdat zij geen ICT-dienstverlener is. Kenmerken van het project zijn in 
ieder geval:  

1. Afstemming met SSC-ICT over huidige status en ontwikkelingen van een data analytics 
aanbod in het dienstenportfolio.  

2. Besluitvorming over het vervolg:  
a. Voortzetting onder leiding van SSC-ICT.  
b. Voorzetting onder leiding van een inspectie- of uitvoeringsdienst.  
c. Geen voortzetting.  

3. Mocht er tot voortzetting worden besloten dan zullen in ieder geval de volgende stappen 
worden doorlopen:  
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a. Inventarisatie van gebruikswensen.   
b. Selectie cloud leverancier.  
c. Lanceren van een passend rijkscloud aanbod data analytics door SSC-ICT.  
d. Implementeren van een ‘launching’ samenwerkingsproject in het ketentoezicht 

arbeidsmigranten.  

4.4 Kostenraming en financieringsmodel 

Het advies voor het projectplan bestaat uit drie onderdelen. Elk onderdeel vraagt om een eigen 
uitwerking in het plan om tot een verdere detaillering van activiteiten, resultaten en inzet te 
komen. Over de kosten die met de uitvoering van het plan gemoeid zijn is in deze fase weinig te 
zeggen, daarvoor ontbreken nog te veel details. 
 
Met het opstellen van het projectplan zullen eveneens kosten gemoeid zijn. Veel hangt af van de 
inhoudelijke discussie die volgt op dit advies. Het resultaat van die discussie vormt het inhoudelijke 
vertrekpunt. Het opstellen van het plan zal zowel inzet van ambtenaren als van externe inhuur 
vereisen. De externe inhuur vereist een heldere opdrachtformulering en transparante 
selectieprocedure. Een plan met voldoende draagvlak vraagt om een zorgvuldige aanpak met 
betrokkenheid van het veld. De kosten voor het opstellen van het projectplan zullen circa € 50k - 
€ 100k bedragen.  
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A Gespreksleidraad  

AGENDA 
1. Voorstelrondje; bezwaar tegen opname (voor uitwerken aantekeningen)? 
2. Aanleiding onderzoek 
3. Vragen 
4. Afronding (toezending vastlegging ter review, niet voor akkoord) 

AANLEIDING 
Het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten heeft in 2020 een aanbeveling gedaan om een plan op te 
stellen voor het versterken van de gegevensuitwisseling tussen publieke organisaties onderling en tussen 
publieke en private organisaties.  
Het plan moet leiden tot een wettelijke basis voor de gegevensuitwisseling en samenwerking bij toezicht op 
arbeidsmigratie.  
De gegevensuitwisseling heeft tot doel:  

1. Gezamenlijke analyses maken 
2. Gezamenlijk optreden. 

Naast juridische mogelijkheden ziet het plan ook op de organisatorische en technische mogelijkheden tot 

gegevensuitwisseling en samenwerken. Om dit plan te kunnen opstellen is eerst nader onderzoek nodig. 
In het vooronderzoek zijn de volgende twee taken voorzien:  

1. Inventarisatie bevoegdheden en wensen gegevensuitwisseling.  
2. Concrete aanbevelingen op basis van de inventarisatie.  

OVERZICHT ACTOREN 

 

Figuur 7 Overzicht van actoren 
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VRAAGSTELLING 

HUIDIGE SITUATIE 
Organisatorisch 

Aspect Vraag  

Organisatie 1. Welke rol en positie hebben de contactpersonen?  

Huidige taken toezicht 

arbeidsmigratie 

2. Wat zijn de huidige taken en verantwoordelijkheden van uw organisatie bij 
toezicht arbeidsmigratie? 

3. Waar is de taak voor toezicht op regelgeving voor arbeidsmigranten onder 
gebracht? 

4. Wie is binnen uw organisatie verantwoordelijk voor de bovenstaande 
taakuitvoering? 

Grondslag eigen taken 5. Wat is de wettelijke / juridische basis voor de huidige taken? 

Gegevens en gegevensverwerking 

Informatie / gegevens 6. Welke gegevens worden er ingewonnen en vastgelegd in register / registratie.  
7. Is er een overzicht beschikbaar van de ingewonnen en vastgelegde gegevens? 

Informatiesystemen 8. Welke informatiesystemen worden er door uw organisatie gebruikt? 

Samenwerking 9. Welke bestaande (regionale/landelijke) samenwerkingsverbanden heeft uw 
organisatie al bij toezicht arbeidsmigratie? 

10. Met welke organisaties? 
11. Hoe ziet die samenwerking eruit qua rolverdeling, proces en inrichting?  
12. Is er een afsprakenstelsel waarin het samenwerkingsverband is vastgelegd? Is 

deze beschikbaar? 

Uitwisseling gegevens 13. Welke gegevens worden daarbij reeds uitgewisseld? Verstrekt aan…, 
ontvangen van… 

14. Welke informatiesystemen van uw organisatie zijn betrokken?  
15. Is er een overzicht beschikbaar welke gegevens met wie worden uitgewisseld? 

Juridisch 

Grondslag 

samenwerkingsverband 

16. Wat is de wettelijke basis van de huidige samenwerkingsverband(en)?  
17. Is het register / de registratie bij wet genoemd? 

 

TOEKOMSTIGE SITUATIE: SAMENWERKING KETENTOEZICHT 
Organisatorisch 

Aspect Vraag  

Doel  18. Wat is het doel voor uw organisatie van de beoogde samenwerking? 
19. Hoe onderscheidt het zich van de reeds bestaande samenwerkingsverbanden? 

Organisatie 20. Wie zijn de beoogde deelnemers? 
21. Hoe ziet die beoogde samenwerking eruit qua rolverdeling, proces en 

inrichting?  

Werkprocessen   22. Welke werkprocessen wil/kan uw organisatie delen met de andere 
organisaties? 

Gegevens en gegevensverwerking 

Informatie / gegevens 23. Welke gegevens wil/kan uw organisatie delen met de andere organisaties? 

Informatiesystemen 24. Welke informatiesystemen wil/kan uw organisatie delen / koppelen met de 
andere organisaties? 

Maatregelen 25. Welke aanvullende maatregelen moet uw organisatie nemen voor het 
samenwerkingsverband? 

Juridisch 
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Grondslag 

samenwerkingsverband 

26. Welke aanvullende wettelijke grondslag is volgens uw organisatie 
noodzakelijk?  

Overige aspecten 

Randvoorwaarden  27. Welke randvoorwaarden zijn hiervoor van belang?  

Belemmeringen 28. Welke belemmeringen zijn er bij uw organisatie die om een oplossing vragen? 

Risico’s  29. Welke risico’s ziet uw organisatie? 

 

 



Documentstatus: Definitief   Versie: 1.01 

Geen tweede prioriteit 
Robuust, flexibel en concreet ketentoezicht voor het tegengaan van 
misstanden bij arbeidsmigranten 

 

Verdonck, Klooster & Associates B.V. 2021 39/52 

B Bronnen 

Bij de uitvoering van dit onderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd.  

Tabel 9. Bronnen 

Omschrijving Datum 

Interviews:  

Inspectie SZW 30-6-2021 en 20-7-2021 

UWV 5-7-2021 en 25-8-2021 

SNCU 5-7-2021 

SNA 13-7-2021 

VNG 13-7-2021 

SVB 14-7-2021 

SNF 22-7-2021 

Belastingdienst 27-7-2021 

ILT 29-7-2021 

FRIT 5-8-2021 

CNV 17-8-2021 

FNV 25-8-2021 

iCOV 30-8-2021 

NVWA 2-9-2021 

  

Wet- en regelgeving, waaronder:  

Wet SUWI  

Wet minimumloon en vakantieuitkering  

Wet arbeid vreemdelingen  

Wet gegevensverwerking samenwerkingsverbanden  

Algemene verordening gegevensbescherming  

  

Overige documenten, waaronder:   

Geen tweederangsburgers, aanbevelingen om misstanden bij 
arbeidsmigranten in Nederland tegen te gaan. Aanjaagteam 
Bescherming Arbeidsmigranten 

30-10-2020 

Gegevensuitwisseling Samenwerkingsverbanden, project 
Samenwerkingsverband aanpak misstanden in de uitzendsector (AMU 
2018-2022) 

15-6-2018 
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Omschrijving Datum 

Convenant inzake de samenwerking op grond van art. 64 Wet SUWI, 
Staatscourant 

11-7-2018 

Samenwerkingsovereenkomst voor Interventieteams 2017, 
Staatscourant 

13-4-2017 

Convenant gegevensuitwisseling SNCU - VNB 25-1-2016 

Convenant gegevensuitwisseling SNCU - SNA 4-6-2014 

Convenant gegevensuitwisseling SNCU - EMM 7-7-2011 

Convenant gegevensuitwisseling SNCU – FSU 1-2-2013 

Convenant samenwerking SNCU – TBB 14-2-2011 

Convenant voor de gegevensuitwisseling en de samenwerking tussen 
de Sociale verzekeringsbank en de Belastingdienst 

11-12-2020 

Projectplan LSI Flexibel Regionaal Interventie Team, Thema: Misstanden 
rondom arbeidsmigranten 

Juni 2021 

Convenant iCOV 2018, Staatscourant 1-3-2019 

Arbeidsmigranten in Nederland, rapportage ABU NBBU Juni 2021 
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C Best Practice voor een afsprakenstelsel 

De best practice in deze bijlage is gebaseerd op bureaustudie van het Convenant art. 64, de 
overeenkomst LSI, het convenant AMU en het projectplan FRIT, aangevuld met aandachtspunten 
die voortkomen uit de huidige praktische bezwaren in het veld van privacy juristen en FG’s. De 
best practice is een handreiking en niet limitatief. In het afsprakenstelsel zouden minimaal de 
volgende onderdelen moeten terugkomen: 
 
1. Doel:  

a. Doelomschrijving van het samenwerkingsverband (of project) en voor elk van de 
deelnemers. 

2. Deelnemers:  
a. Opsomming van alle deelnemers en potentiële deelnemers. 

3. Rollen 
a. Per deelnemer de taken beschrijven, dus wat de deelnemer doet, wat samen wordt 

gedaan, wat elke deelnemer aanlevert (brengen) en aangeleverd krijgt (halen). 
b. Per deelnemer de verantwoordelijkheden beschrijven. 

4. Grondslag (voor samenwerkingsverband en gegevensdeling) 
a. Typering en/of opsomming gegevens per deelnemer aangevuld met de (wettelijke) 

grondslag voor zowel gegevens delen als gegevens verwerken. 
5. Activiteiten 

a. Beschrijving van zowel de inhoudelijke (gericht op toezicht en handhaving) als de 
procesmatige (gericht op de organisatie van de samenwerking) activiteiten. 

6. Verantwoordelijke 
a. Beschrijving en onderbouwing van de eindverantwoordelijkheid van het samen-

werkingsverband. 
7. Aanvullende onderwerpen 

a. Definities 
b. AVG-compliancy (GEB/DPIA). 
c. Financiering, capaciteit en middelen. 
d. Planning, looptijd. 
e. Overlegstructuur. 
f. Besluitvorming. 
g. Verantwoording/governance/besluitvorming (bijv. bij gemeentes). 
h. Rapportages, verslaglegging. 
i. Toe- en uittreding. 
j. Communicatie. 
k. Geheimhouding. 
l. Toepasselijk recht. 
m. Relatie met andere samenwerkingsverbanden en programma’s. 
n. Geografische werking (Internationaal, nationaal, provinciaal, regionaal, lokaal). 

8. Een overzicht van kosten en baten (kwalitatief en/of kwantitatief) 
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9. Voorbeeld 
a. Afspraken AMU is uitgebreid en bevat veel details zoals een GEB en uitgebreide 

beschrijving van de gegevens die worden gedeeld. Dat maakt het concreet en zeer 
transparant. Gebaseerd op ‘Gegevensuitwisseling Samenwerkingsverbanden - Model 
20180615’. 

 
Bij de inhoudelijke uitwerking van het afsprakenstelsel zijn de toevoegingen van de WGS  op de 
AVG (zie bijlage E) belangrijk om mee te nemen, mocht de WGS geen deel uitmaken van het 
afsprakenstelsel.  
 
De WGS legt een belangrijke grondslag voor het delen en verwerken van gegevens voor het doel 
van het samenwerkingsverband die in beginsel voor andere doeleinden zijn verzameld. Door de 
samenwerkingsgrondslag in de wet op te nemen is het mogelijk om op basis van gezamenlijke 
gegevens te analyseren en op basis van deze analyse een set van subjecten te selecteren die in 
aanmerking komen voor nader casus gericht onderzoek. In de gesprekken is aangegeven dat deze 
grondslag kan niet op een lager niveau dan de in wetgeving kan worden opgenomen. Opname in 
een kaderconvenant voorziet niet in de noodzakelijke wettelijke grondslag.  
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D Overzicht convenanten samenwerkingsverbanden 

In een aparte Excel sheet met als bestandsnaam Overzicht convenanten samenwerkingsverban-
den.xlsx is een inhoudelijke samenvatting opgenomen van de inhoud van een viertal convenanten.  
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E Overzicht nadere invulling WGS ten opzichte van AVG 

Introductie  
De WGS vormt de juridische basis voor de uitwisseling van gegevens door samenwerkingsverban-
den en bovendien voor het gezamenlijk verwerken van deze persoonsgegevens. Bij het opstellen 
van het wetsvoorstel is rekening gehouden met de vereisten uit de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). De WGS bevat een aantal maatregelen die samenwerkingspartners 
moeten nemen om waarborgen te bieden voor een juiste omgang met persoonsgegevens. De AVG 
bevat eveneens verplichtingen voor de verwerking van persoonsgegevens. Deze bijlage gaat in op 
de verhouding tussen de AVG en de WGS en beantwoordt de vraag of en zo ja, in hoeverre de WGS 
een nadere invulling van de regels uit de AVG geeft.5  
 
Maatregelen in WGS 
Het eerste hoofdstuk van de WGS vormt het kaderwet gedeelte waarin algemene regels voor de 
samenwerkingsverbanden zijn benoemd. Deze regels gaan met name over de manier waarop 
persoonsgegevens verstrekt (verwerkt) mogen worden en hangen daarom samen met de AVG. In 
onderstaand schema is opgenomen welke maatregelen voor gegevensverwerking de WSG bevat en 
hoe deze zich verhouden tot de regels en beginselen uit de AVG.  

Tabel 10: Relatie tussen de maatregelen in de WGS en de AVG 

 Maatregel WGS Artikel 
WGS 

Artikel en beginsel 
AVG 

Invulling 
van AVG 

1 Gezamenlijke 
verwerkingsverantwoordelijkheid 

1.4 lid 1  26 Ja 

2 Aanwijzing FG 1.4 lid 2 37 lid 1 sub a Nee 

3 Verplichting tot 
gegevensverstrekking mits 
noodzakelijk voor doeleinden 

1.5 lid 1 5 lid 1 sub c 
Dataminimalisatie 

Nee 

4 Doelstelling van zwaarwegend 
algemeen belang 

1.6 lid 1 
en 2 

6 lid 3 sub b en 9 lid 2 
sub g 
Rechtmatigheid 

Ja 

5 Voorwaarden voor verstrekking aan 
deelnemers 

1.7 lid 1 
en 7 

6 lid 1 en 10 
Rechtmatigheid 

Ja 

6 Voorwaarden voor verstrekking aan 
derden 

1.7 lid 2 
en 7 

6 lid 1 en 10 
Rechtmatigheid 

Ja 

7 Instemming bij verstrekking 
bijzondere/strafrechtelijke 
persoonsgegevens 

1.7 lid 3 9 lid 1 en 2 Ja 

 
5 Voor wat betreft het kaderwet gedeelte; de samenwerking als zodanig is buiten beschouwing gebleven in 

deze notitie.  
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 Maatregel WGS Artikel 
WGS 

Artikel en beginsel 
AVG 

Invulling 
van AVG 

8 Voorwaarden voor verstrekking aan 
ander samenwerkingsverband 

1.7 lid 8 6 lid 1 
Rechtmatigheid 

Ja 

9 Beperkingen aan 
gegevensverwerking 

1.8 lid 1  6 lid 3 
Rechtmatigheid 

Ja 

10 Eisen aan medewerkers 1.8 lid 
2,3,9 en 
1.11 

5 lid 1 sub f 
Integriteit en 
vertrouwelijkheid 
 

Ja 

11 Verplichte logging 1.8 lid 4 
en 5 

5 lid 1 sub f 
Integriteit en 
vertrouwelijkheid 
 

Ja 

12 Instellen rechtmatigheidscommissie 1.8 lid 6  5 lid 2 en 6 lid 1  
Verantwoordingsplicht 
en rechtmatigheid 

Ja 

13 Verwijderen/anonimiseren gegevens 1.8 lid 7  5 lid 1 sub e 
Opslagbeperking 

Ja 

14 Eisen aan beschermingsniveau 
systemen 

1.8 lid 8 5 lid 1 sub f 
Integriteit en 
vertrouwelijkheid 

Ja 

15 Eisen bij geautomatiseerde 
besluitvorming 

1.9 5 lid 1 sub d (juistheid) 
en 22 

Nee 

16 Verplichting tot audits 1.10 5 lid 2 
Verantwoordingsplicht 

Ja 

 
1. Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid 
Artikel 1.4 lid 1 WGS noemt dat de deelnemers van een samenwerkingsverband worden aange-
merkt als gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke. Lid 4 sub a van dit artikel noemt de plicht om 
bij amvb regels te stellen over de respectieve verantwoordelijkheden in dit kader. Artikel 26 AVG 
noemt de eisen die gelden bij een gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid. Zo noemt 
artikel 26 lid 1 AVG dat de gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijken een onderlinge regeling 
(overeenkomst) moeten opstellen waarin de onderlinge verantwoordelijkheden zijn vastgelegd, 
tenzij en voor zover de respectieve verantwoordelijkheden van de verwerkingsverantwoordelijken 
zijn vastgesteld bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling die op de verwerkingsverant-
woordelijken van toepassing is.  
 
Deze WGS-maatregel is dus een invulling van de AVG en het vereiste om een onderlinge regeling 
op te stellen is niet meer van toepassing. 
 
2. Aanwijzing Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) 
De verplichting om een FG van een van de deelnemende overheidsinstanties aan te wijzen als 
coördinerend FG is opgenomen in artikel 1.4 lid 2 WGS. Dit komt overeen met de verplichting uit 
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artikel 37 lid 1 sub a AVG waarin staat dat een FG moet worden aangewezen voor verwerkingen 
die worden verricht door een overheidsinstantie of een overheidsorgaan. 
 
Deze WGS-maatregel is geen nadere invulling van de AVG. 
 
3. Verplichting tot gegevensverstrekking mits noodzakelijk voor doeleinden 
Artikel 1.5 lid 1 WGS bevat een verplichting om gegevens te verstrekken aan het samenwerkings-
verband, voor zover dat noodzakelijk is voor het doel van het samenwerkingsverband (tenzij 
zwaarwegende belangen zich hiertegen verzetten). Dat gegevens alleen verstrekt (verwerkt) 
mogen worden wanneer dit noodzakelijk is voor het doeleinde van de verwerking blijkt ook het 
AVG-beginsel ‘dataminimalisatie’ dat is opgenomen in artikel 5 lid 1 sub c AVG. 
 
De maatregel is daarom geen nadere invulling van de AVG. 
 
4. Doelstelling van zwaarwegend algemeen belang 
Gegevens (waaronder strafrechtelijke persoonsgegevens) mogen op grond van artikel 1.6 lid 1 en 2 
WGS verwerkt worden binnen het samenwerkingsverband ten behoeve van een bij of krachtens 
deze wet vastgestelde doelstelling van zwaarwegend algemeen belang. Artikel 6 lid 3 sub b AVG 
stelt dat voor toepassing van de grondslag uit artikel 6 lid 1 sub e AVG (een taak van algemeen 
belang) dit moet worden vastgesteld bij lidstatelijk recht dat van toepassing is op de verwerkings-
verantwoordelijke.  
 
In de AVG is een ‘doelstelling van zwaarwegend algemeen belang’ daarnaast een van de 
rechtmatigheidsgronden op basis waarvan bijzondere persoonsgegevens verwerkt mogen worden, 
zie artikel 9 lid 2 sub g AVG.  
 
Dit artikel vormt dus een invulling van de AVG. 
 
5. Voorwaarden voor verstrekking aan deelnemers 
De resultaten van de verwerking binnen het samenwerkingsverband mogen op grond van artikel 
1.7 lid 1 en 7 WGS worden verstrekt aan deelnemers wanneer dit noodzakelijk is voor de vervulling 
van een publiekrechtelijke taak die aan de deelnemer is opgedragen, voor de behartiging van de 
gerechtvaardigde belangen of uitvoering van wettelijke verplichtingen van een private deelnemer 
(mits verenigbaar met het doel van het samenwerkingsverband).  
 
De AVG kent een zestal rechtmatigheidsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens. 
Wanneer het om bijzondere persoonsgegevens gaat, geldt er in beginsel een verwerkingsverbod, 
tenzij een uitzonderingsgrond uit artikel 9 lid 2 AVG van toepassing is. Voor strafrechtelijke 
persoonsgegevens geldt bovendien dat artikel 10 AVG noemt dat deze alleen verwerkt mogen 
worden onder toezicht van de overheid of indien de verwerking is toegestaan bij Unierechtelijke of 
lidstaatrechtelijke bepalingen die passende waarborgen voor de rechten en vrijheden van de 
betrokkenen bieden. De twee gronden die de WGS noemt, zijn dus beperkter (anders) dan de 
rechtmatigheidsgronden uit de AVG op basis waarvan een verwerking mag plaatsvinden.  
 
De verstrekking van gegevens is een verwerking en het feit dat deze verwerking met toepassing 
van de in artikel 1.7 lid 1 benoemde punten mag plaatsvinden, maakt deze maatregel een invulling 
van de AVG. Dit betekent niet dat eventuele andere uitzonderingsgronden, zoals benoemd in 
artikel 22 tot en met 33 van Uitvoeringswet AVG (UAVG), niet meer van toepassing zijn. 
 



Documentstatus: Definitief   Versie: 1.01 

Geen tweede prioriteit 
Robuust, flexibel en concreet ketentoezicht voor het tegengaan van 
misstanden bij arbeidsmigranten 

 

Verdonck, Klooster & Associates B.V. 2021 47/52 

6. Voorwaarden voor verstrekking aan derden 
Ook voor verstrekking aan derden noemt de WGS in artikel 1.7 lid 2 en lid 7 aanvullende punten op 
basis waarvan dit is toegestaan: de vervulling van een publiekrechtelijke taak die aan de derde is 
opgedragen, de behartiging van de gerechtvaardigde belangen of uitvoering van wettelijke 
verplichtingen van een private derde (mits verenigbaar met het doel van het samenwerkings-
verband).  
 
Voor deze verstrekking geldt eenzelfde redenering als in onderdeel 5 ten aanzien van de 
verhouding tot de AVG. 
 
7. Instemming bij verstrekking bijzondere/strafrechtelijke persoonsgegevens 
Artikel 1.7 lid 3 WGS noemt dat verstrekking van bijzondere of strafrechtelijke persoonsgegevens, 
voor zover in beginsel toegestaan, aan derden alleen plaats mag vinden nadat de deelnemers die 
deze persoonsgegevens aan het samenwerkingsverband hebben verstrekt hiermee hebben 
ingestemd.  
 
Naast dat de verstrekking van bijzondere/strafrechtelijke persoonsgegevens rechtmatig moet zijn 
(artikel 9 lid 2 en 10 AVG) moet er ook instemming zijn van de deelnemers. Dit is dus een nadere 
invulling van de AVG. 
 
8. Voorwaarden voor verstrekking aan ander samenwerkingsverband 
De resultaten van de verwerking binnen het samenwerkingsverband kunnen worden verstrekt aan 
een ander samenwerkingsverband voor zover dit noodzakelijk is voor het doel van het samenwer-
kingsverband. Bovendien is ook hier instemming van de deelnemers vereist.  
 
De redenering voor de nadere invulling van deze maatregel uit de WGS ten opzichte van de AVG 
sluit aan bij de redenering in paragraaf 7. 
 
9. Beperkingen aan gegevensverwerking 
Artikel 1.8 lid 1 WGS noemt dat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur voorwaarden en 
beperkingen kunnen worden gesteld aan alle verwerkingen van gegevens op grond van de WGS. 
Dit lid uit artikel 1.8 WGS is een invulling van artikel 6 lid 3 AVG en het is raadzaam om na te gaan 
of er beperkingen op de gegevensverwerking zijn gesteld bij algemene maatregel van bestuur.  
 
10. Eisen aan medewerkers 
Artikel 1.8 lid 2, 3 en 9 en artikel 1.11 WGS noemen vereisten die van toepassing zijn op de (aan-
stelling van) medewerkers van het samenwerkingsverband, waaronder geheimhouding. Artikel 5 
lid 1 sub f AVG bevat het beginsel van integriteit en vertrouwelijkheid, wat inhoudt dat een 
verwerkingsverantwoordelijke ‘passende technische en organisatorische maatregelen’ moet 
nemen ter bescherming van persoonsgegevens die verwerkt worden. Het stellen van de in de WGS 
genoemde eisen aan medewerkers is een uitvoering van de organisatorische maatregelen zoals 
benoemd in de AVG. 
 
Deze maatregel vormt dus een nadere invulling van een AVG-beginsel. 
 
11. Verplichte logging 
Ook de verplichte logging zoals genoemd in artikel 1.8 lid 4 en lid 5 WGS is een nadere invulling 
van het beginsel van integriteit en vertrouwelijkheid uit artikel 5 lid 1 sub f AVG. Hiervoor geldt 
een gelijke redenering als in paragraaf 3.10, met de aanvulling dat logging een technische in plaats 
van organisatorische maatregel vormt.  
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12. Instellen rechtmatigheidscommissie 
Artikel 1.8 lid 6 WGS noemt de verplichting tot het instellen van een rechtmatigheidscommissie, 
die moet waken over de rechtmatigheid van de verwerkingen in het samenwerkingsverband. Het 
principe van rechtmatigheid van een verwerking is uitgewerkt in artikel 6 lid 1 AVG. Dit houdt in 
dat de AVG (rechtmatigheids)grondslagen benoemt op basis waarvan een verwerking mag plaats-
vinden. Als verwerkingsverantwoordelijke heb je op grond van artikel 5 lid 2 AVG de plicht om te 
verantwoorden dat je voldoet aan de AVG. Artikel 24 AVG bijvoorbeeld, benoemt uitdrukkelijk de 
verantwoordelijkheid om passende maatregelen te nemen om aan te tonen dat een verwerking 
plaatsvindt in overeenstemming met de AVG. 
 
De verplichting uit de WGS om een rechtmatigheidscommissie in te stellen vormt daarom een 
nadere invulling van de AVG.  
 
13. Verwijderen/anonimiseren gegevens 
Op grond van artikel 1.8 lid 7 WGS worden persoonsgegevens die door het samenwerkingsverband 
gezamenlijk worden verwerkt, vernietigd of geanonimiseerd zodra zij niet langer noodzakelijk zijn 
voor het doel van het samenwerkingsverband. De gegevens moeten in ieder geval uiterlijk vijf jaar 
na de datum van eerste verwerking verwijderd worden uit de systemen van het samenwerkings-
verband of geanonimiseerd (mits geen uitzonderingen zoals genoemd in het artikel van toepassing 
zijn).  
 
De verplichting tot verwijdering of anonimisering zoals genoemd in de WGS vormt geen nadere 
invulling van deze plicht zoals genoemd in artikel 5 lid 1 sub e AVG (het beginsel van opslagbeper-
king). Wel geeft de bewaartermijn van vijf jaar uit de WGS invulling aan dit beginsel en vormt 
daarmee een nadere invulling van de AVG. 
 
Deze maatregel vormt daarom gedeeltelijk een nadere invulling van de AVG. 
 
14. Eisen aan beschermingsniveau systemen 
Artikel 1.8 lid 8 WGS stelt eisen aan het beschermingsniveau van systemen die gebruikt worden. 
Dit is eveneens een invulling van de ‘technische maatregelen’ die een verwerkingsverantwoorde-
lijke op grond van het beginsel van integriteit en vertrouwelijkheid – artikel 5 lid 1 sub d – uit de 
AVG moet nemen. Dit beginsel wordt verder ingevuld in artikel 32 AVG. 
 
Deze maatregel vormt dus een nadere invulling van dit beginsel uit de AVG. 
 
15. Eisen bij geautomatiseerde gegevensanalyse 
In artikel 1.9 WGS wordt ingegaan op bepalingen omtrent geautomatiseerde gegevensanalyse. Dit 
is verschillend ten opzichte van geautomatiseerde besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 22 
AVG. Van belang is dat er bij geautomatiseerde gegevensanalyse op grond van de WGS vervolgens 
geen sprake is van geautomatiseerde besluitvorming op grond van artikel 22 AVG. Artikel 22 lid 1 
AVG bevat een verbod op geautomatiseerde besluitvorming, mits de uitzonderingsgronden uit het 
tweede lid niet van toepassing zijn. 
 
Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming indien er sprake is van een zekere mense-
lijke tussenkomst. Dit houdt in dat, voordat een besluit wordt genomen dat rechtsgevolgen heeft 
voor de betrokkene of de betrokkene in aanmerkelijke mate treft, er altijd een persoon naar de 
besluitvorming moet hebben gekeken. Artikel 1.9 lid 1 WGS stelt dan ook, dat een resultaat van 
geautomatiseerde gegevensanalyse niet mag worden verstrekt aan een deelnemer of derde 
zonder menselijke tussenkomst. 
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Deze maatregel vormt dus geen nadere invulling van de AVG, maar geeft gehoor aan het verbod 
op geautomatiseerde besluitvorming. 
 
16. Verplichting tot audits 
Artikel 1.10 WGS bevat de auditbepaling. De AVG bevat geen verplichting tot het doen van audits, 
maar bevat wel de verantwoordingsplicht in artikel 5 lid 2 AVG.  
 
De auditbepaling geeft daarmee invulling aan de verantwoordingsplicht van de AVG.  
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F Overzicht van gebruikte afkortingen 

Afkorting Toelichting  

ABU Algemene Bond Uitzendondernemingen 

AKF Agrarisch Keurmerk Flexwonen 

AMU Aanpak Malafide Uitzendbureaus, een samenwerkingsverband Behorende bij het 
convenant inzake de samenwerking op grond van art. 64 Wet SUWI 

API Application Programming Interface 

AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming 

BKWI Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen 

CNV Christelijk Nationaal Vakbond 

COVID Een bij het Landelijk Operationeel Team-Corona ingericht samenwerkingsplatform 
met als doel te komen tot een integrale en gecoördineerde operationele aanpak 
voor het tijdig interveniëren bij besmettingshaarden in sectoren  met 
arbeidsmigranten.  

DPIA Data Protection Impact Assessment 

ELA European Labour Authority 

EMM Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel 

FG Functionaris Gegevensbescherming 

FNV Federatie Nederlandse Vakbeweging 

FRIT Flexibel Regionaal Interventieteam, een project onder de paraplu van het LSI 

GEB Gegevensbeschermings Effect Beoordeling 

ILT Inspectie Leefomgeving en Transport 

LSI Landelijk Stuurgroep Interventieteams 

NBBU Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen 

NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

RIEC Regionaal Informatie- en Expertise Centrum 

RIVG Rijksdienst voor Identiteitsgegevens 

SFU Stichting Fonds Uitzendbranche 

SNA Stichting Normering Arbeid 

SNCU Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten 

SNF Stichting Normering Flexwoning 

SSC-ICT Shared Service Center ICT, ICT dienstverlener van en voor de Rijksoverheid   

StiPP Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten 

SVB Sociale Verzekeringsbank 
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Afkorting Toelichting  

SZW Sociale Zaken en Werkgelegenheid  

TBB Technisch Bureau Bouw & Infra 

TIEC Transport Informatie- en Expertise Centrum 

UWV Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 

VNB Vervoersbond Naleving CAO Beroepsgoederenvervoer 

VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten 

WGS Wet Gegevensverwerking Samenwerkingsverbanden 

Wjsg Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens 

WPG Wet Politiegegevens 
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G Figuren 

De figuren in dit rapport zijn als bijlage G in een apart document opgenomen, inclusief de opbouw 
(animatie).  


