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1 Inleiding 

Dit document 'Gegevensuitwisseling Samenwerkingsverband AGB' is een 
uitwerking van de afspraak om gegevens uit te  wisselen zoals tussen partijen 
is vastgelegd in het convenant. 

 
1.1 Definities en afkortingen 

In dit document 'Gegevensuitwisseling Samenwerkingsverband AGB' wordt 

verstaan onder: 

a. AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(Verordening EU 2016/679); 

b. AVG-verpllchtingen: de verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke 

voor de persoonsgegevensverwerking zoals bedoeld in de AVG; 

c. Betrokkene: een geïdentificeerde of Identificeerbare natuurlijke persoon (art. 

4, eerste lid, AVG); 

d. Bijzondere categorieën van persoonsgegevens: persoonsgegevens waaruit 

ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of 

levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond 

blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met 

het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over 

gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of 

seksuele gerichtheid zijn verboden. Persoonsgegevens betreffende 

strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten of daarmee verband 

houdende veiligheidsmaatregelen mogen op grond van artikel 6, lid 1, alleen 

worden verwerkt 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. 

Omvattende registers  van strafrechtelijke veroordelingen mogen alleen 

worden bijgehouden onder toezicht  van de overheid.  (art. 9 lid  1 AVG,  art. 

10 AVG en art. 1 Uitvoeringswet AVG); 

e. BSN: Burgerservicenummer; 
f. Convenant: Convenant inzake de samenwerking op grond van 

art. 64 Wet SUWI van 11 juli 2018 [St.crt. nr. 58503 19 oktober 2018]; 

g. Dataset: een set van gegevens die - al dan niet op elektronische wijze - is 

samengesteld. Een dataset kan uit meerdere deelleveringen bestaan; 

h. Deelnemende convenantpartner: de convenantpartners Belastingdienst en 

Inspectie SZW nemen deel aan dit samenwerkingsverband; 

i. Functionaris voor gegevensbescherming: functionaris zoals bedoeld in 

afdeling 4 AVG; 

j. Gegevens: persoonsgegevens en andere gegevens dan persoonsgegevens 

zoals bijvoorbeeld bedrijfs- en fabricagegegevens; 
k. I-net: Informatiesysteem van de Inspectie SZW dat wordt gebruikt voor 

de vastlegging van gegevens van de Inspectie SZW; 

1. Medewerker: een persoon die namens of ten behoeve van een deelnemende 

convenantpartner werkzaamheden verricht; 
m. Ontvangende partij: de convenantpartner die de dataset ontvangt; 

n. Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of 

identificeerbare natuurlijke persoon (,,de betrokkene"); als identificeerbaar 

wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden 

geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een 

naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of 

van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, 

fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale 

identiteit van die natuurlijke persoon (art. 4, eerste lid, AVG); 

o. Samenwerkingsverband AGB: organisatie tussen de deelnemende 

convenantpartners waarvan de formele afspraken met betrekking tot de 

coördinatie, de samenwerking en de informatie-uitwisseling voor 
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gezamenlijk toezicht zijn vastgelegd in het convenant en dit document 

'Gegevensuitwisseling Samenwerkingsverband AGB'; 

p. Samenwerkingsoverleg: overleg als bedoeld in onderdeel 11 van dit 

document; 
q. Team GB-Ned: het landelijk opererend team grote bouwprojecten Nederland 

van de Belastingdienst; 
r. Uitvoeringswet AVG: Uitvoeringswet Algemene verordening 

gegevensbescherming (Stb. 2018, 144); 

s. Verantwoordelijke convenantpartner: de deelnemende convenantpartner die 

is aangewezen als verantwoordelijke voor de uitvoering van het 

samenwerkingsverband; 
t. Verstrekkende partij: de convenantpartner die de dataset verstrekt; 
u. Verwerking: een bewerking of een geheel  van bewerkingen  met betrekking 

tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet 
uitgevoerd via geautomatiseerde procedés,  zoals  het verzamelen, 
vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, 
raadplegen, gebruiken, verstrekken door  middel  van doorzending, 
verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of 
combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens 
(art. 4, tweede lid, AVG); 

v. Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, 
een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of 
samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van 
persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen 
voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden 
vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de 
verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt 
aangewezen (art. 4, zevende lid, AVG). 

 
1.2 Kaders 

Dit document 'Gegevensuitwisseling Samenwerkingsverband AGB' geeft de 

kaders waarbinnen het uitwisselen van gegevens tussen de deelnemende 

convenantpartners kan plaatsvinpen en geeft gespecificeerde informatie over: 

• de inrichting en de activiteiten van het Samenwerkingsverband; 

• de wettelijke grondslag, doelbinding, proportionaliteit, dataminimallsatie 

en subsidiariteit (verantwoordingsplicht art. 5, tweede lid, AVG); 

• de omvang en inhoud van de dataset; 

• de wijze en termijn van verzending; 

• de beveiliging, controle en terugkoppeling. 

 
Daarnaast beoogt het document 'Gegevensuitwisseling Samenwerkingsverband 
AGB' bij te dragen aan een zorgvuldige, transparante verwerking van gegevens 
door partijen. Dat wil zeggen dat gegevens in overeenstemming met de wet op 
behoorlijke- en zorgvuldige wijze worden verwerkt. Het gaat hierbij onder meer 
over de verwerking van persoonsgegevens. 

 
 

2 Algemeen 

 
2.1 Naam 

De naam van dit samenwerkingsverband is: Samenwerkingsverband Aanpak 
Grote Bouwprojecten (hierna: Samenwerkingsverband AGB). 
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2.2 Contactpersonen convenantpartners 
De contactpersonen van de convenantpartners in dit samenwerkingsverband 
zijn: 

 

Belastingdienst/Directie Grote ondernemingen 

Contactpersoon: E.L. Bal 

Functie: Voorzitter team GB-Ned 

Postadres: Laan op Zuid 45 

3072 DB Rotterdam 

Telefoonnummer: 

E-mailadres: 
 

Inspectie SZW 

Contactpersoon: 

Functie: 

Postadres: 

 
Telefoonnummer: 

E-mailadres: 

06 - 18 60 17 52 

el.bal@belastingdienst.nl 

 
 

R. Hotting 

Programmamanager Bouw en lnfra 

Postbus 90801 

2509 LV Den Haag 

0800 - 51 51 

rhottlng@inspectieszw.nl 

 

2.3 Verantwoordelijke convenantpartner 
De deelnemende convenantpartners zijn overeengekomen dat de Belastingdienst 
team GB-Ned wordt aangewezen als verantwoordelijke convenantpartner. 
Deze benoemt een projectleider voor de duur van de samenwerking. 
De taken van de projectleider zijn vastgelegd in dit document. 

 
2.4 Benodigde capaciteit 

Inspectie SZW en de Belastingdienst zorgen binnen hun afzonderlijke 
organisaties voor voldoende capaciteit om de taken en werkzaamheden van het 
Samenwerkingsverband AGB naar behoren te kunnen uitvoeren. 

 
2.5 Omgang met de media 

De deelnemende convenantspartners stemmen met elkaar de communicatie 
over het samenwerkingsverband vooraf af. Communicatie over het 
samenwerkingsverband vindt slechts plaats na instemming van beide 
convenantspartners. 

 

Bij vragen die op het terrein van een andere deelnemende convenantpartner 
liggen, zoekt de betreffende persvoorlichter in overleg met die andere 
deelnemende convenantpartner naar het meest geschikte aanspreekpunt. 
et betrekking tot strafrechtelijke zaken Is de betrokken persofficier van Justitie 

bevoegd als woordvoerder op te treden. 

 
 

3 Aanpak 
 

3.1 Te onderzoeken doelgroep 
De focus ligt op een preventieve aanpak bij grote bouwprojecten. Het gaat om 
het beperken van risico's door het voeren van overleg met en het verschaffen 
van informatie aan de bedrijven. Dit laat onverlet dat naast de preventieve 
aanpak ook andere toezichtsvormen ingezet moeten kunnen worden. 
Aandacht voor de problematiek is zowel vanuit politiek, bestuurlijk, 
toezichthoudend en publicitair oogpunt opportuun want misstanden op de 
arbeidsmarkt, zowel sociaal, arbeidsrechtelijk, economisch als fiscaal, blijven 
zich nog steeds in grote mate voordoen. 

 

Een groot bouwproject voldoet aan een van de volgende criteria: 
• een projectsom van tenminste € 500 miljoen; 
• veel contractpartijen; 
• veel buitenlandse bedrijven en arbeidskrachten; 
• aandacht vanuit politiek en/of media. 

mailto:el.bal@belastingdienst.nl
mailto:bal@belastingdienst.nl
mailto:rhottlng@inspectieszw.nl
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Gesignaleerde risico's 

De afgelopen jaren heeft de integrale werkwijze zijn meerwaarde bewezen bij de 

preventieve aanpak bij grote bouwprojecten. Onder meer de volgende risico's 

onderschrijven het belang van deze Integrale aanpak: 

• arbeidsongevallen; 

• arbeidsuitbuiting; 

• belastingfraude; 

• ernstige benadeling arbeidskrachten en ondernemingen; 

• gefingeerde dienstverbanden; 

• identiteitsfraude; 

• illegale tewerkstelling; 

• niet voldoen aan heffing- en inhoudingsplicht; 

• niet voldoen aan registratieplicht; 

• onvoldoende kennis wet- en regelgeving bedrijven; 

• onderbetaling; 

• overschrijding arbeidstijden; 

• schijnconstructies; 

• uitkeringsfraude; 

• valsheid in geschrifte; 

• witwassen; 

• zwart/grijs werk. 

 
De gesignaleerde risico's kunnen worden aangepakt via samenwerking  of door 

het doorgeleiden van relevante signalen naar de deelnemende convenantpartner 

die het signaal vervolgens individueel kan aanpakken. 
 

3.2 Doe/stefllngen 
Het Samenwerkingsverband AGB heeft de volgende doelstellingen: 
• Het overheidsoptreden binnen dit  Samenwerkingsverband AGB is meer 

gericht op de preventieve aanpak. Daarnaast blijft ook aandacht voor de 
voorkoming en bestrijding van onrechtmatig gebruik van overheidsgelden en 
overheidsvoorzieningen op het terrein van de sociale zekerheid en de 
inkomensafhankelijke regelingen, de voorkoming  en  bestrijding  van 
belasting- en premiefraude en het niet-naleven van de arbeidswetten, 
waaronder illegale tewerkstelling en onderbetaling; 

• Het bestrijden van oneerlijke concurrentie en van verdringing op de 
arbeidsmarkt van reguliere arbeidskrachten zowel nationaal als 
internationaal (gelijk speelveld). 

 
De doelstellingen van het samenwerkingsverband in deze samenwerking worden 
bereikt ingeval kan worden vastgesteld dat: 
• De misstanden in de sector zijn gereduceerd (het meten van het aantal 

bedrijven waar bij herinspectie geen nieuwe overtredingen zijn 
geconstateerd en het meten van het aantal transacties en strafrechtelijke 
veroordelingen); 

• Meer inzicht is verkregen in de verschillende modus operandi die gehanteerd 
worden door partijen in de keten en in de ontwikkelingen op dat vlak en een 
aanpak hiervoor is ontwikkeld; 

• De fiscale risico's zijn gereduceerd; 
• De verantwoordelijkheid van bedrijven voor eerlijk, veilig en gezond werken 

is versterkt. 

 
3.3 Activiteiten 

Om de doelstellingen van het samenwerkingsverband te bereiken worden de 
volgende activiteiten verricht: 

 

Extern: 
• Voorlichting: gezamenlijke gesprekken van Inspectie SZW en Belastingdienst 

bij ondernemingen in eerste instantie bij opdrachtgever en hoofdaannemer 
met onder andere aandacht voor keten- en inlenersaansprakelijkheld, 
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inrichting van en (periodiek) ontvangst gegevens uit het 
toegangscontrolesysteem; 

• {Handhavings)communicatie; 
• Branchecontacten. 

 

Intern: 
• Samenwerkingsoverleg; 
• Individuele behandeling zaken; 
• Gezamenlijke behandeling zaken; 
• Aandacht voor de internationale arbeidsmarktproblematiek voor zover 

relevant voor de samenwerking. 

 
3.4 Risico's samenwerking 

Mogelijke risico's die zijn geïdentificeerd en die de voortgang van dit 
samenwerkingsverband kunnen belemmeren en/of vertragen dan wel het 
behalen van de gestelde doelen bedreigen en/of onmogelijk maken zijn: 
• De gegevens van de deelnemende convenantpartners moeten tijdig. 

beschikbaar worden gesteld. Als hier vertraging optreedt, gaat dit ten koste 
van de effectiviteit en efficiëntie; 

• Als de deelnemende convenantpartners geen, te weinig of pas in een laat 
stadium capaciteit beschikbaar stellen, heeft dit consequenties voor de 
effectiviteit en efficiëntie van de samenwerking; 

• Iedere deelnemende convenantpartner dient in zowel kwantitatief als 
kwalitatief opzicht voldoende capaciteit {mensen en middelen) beschikbaar 
te stellen. 

 
 

4 Verwerking van gegevens 
 

4.1 Doel verwerking van gegevens 
Om de doelstellingen van dit samenwerkingsverband succesvol te kunnen 
uitvoeren is uitwisseling van gegevens tussen de deelnemende 
convenantpartners noodzakelijk. 

 

De deelnemende convenantpartners verstrekken binnen de bestaande wettelijke 
kaders tijdig gegevens aan (de andere convenantpartner binnen) het 
samenwerkingsverband {doorlopend verzoek) en daarmee juridisch gezien aan 
alle deelnemende convenantpartners. 

 
4.2 Wettelijke grondslag en de te verstrekken gegevens 

Ten behoeve van de goede vervulling van de publiekrechtelijke taken van de 
bestuurorganen die deelnemen aan dit samenwerkingsverband zullen de 
deelnemende convenantpartners de volgende (categorieën van) gegevens 
onderling uitwisselen met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke 
grondslagen. 

 

Door de Inspectie SZW zover van toepassing op een groot bouwproject: 
• Informatie over grote bouwprojecten; 
• Signalen/meldingen over {onbekende) subjecten; 
• Naam, adres en woonplaats gegevens en/of BSN van de bij de Inspectie 

SZW bekende binnenlandse en buitenlandse subjecten; 
• Naam, adres en woonplaats gegevens en/of BSN van de aangetroffen 

illegaal tewerkgestelde arbeidskrachten {waaronder zzp'ers); 
• (Informatie over) Boeterapporten betreffende overtredingen en 

onderzoeksrapporten waarin concrete informatie over personen in situaties 
met een mogelijk nalevingstekort Is opgenomen; 

• Naam, adres en woonplaats gegevens over buitenlandse subjecten {met 
inbegrip van het BSN van de arbeidskrachten en de naam, adres en 
woonplaats gegevens van de inleners), naar aanleiding van inspecties; 

• Het leveren van originele data uit een toegangscontrolesysteem van een 
grote bouwplaats; 
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• Het leveren van informatie/signalen uit gekoppelde en bewerkte data van 
één of meerdere toegangscontrolesystemen. 

De wettelijke grondslag is art. 64 Wet SUWI. 
 

De omvang van de dataset omvat niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk 

is voor het realiseren van de doelstellingen van het samenwerkingsverband 

(proportionaliteit/dataminlmalisatie). De gegevensuitwisseling is op de voor 

betrokkenen minst inbreuk makende manier ingericht. De risico's voor de 

rechten en vrijheden van betrokkenen zijn beoordeeld. 
 

In de dataset kunnen bijzondere categorieën van persoonsgegevens worden 
opgenomen, te weten het BSN. De grondslag voor de verwerking van 
het BSN is art. 10 Wet algemene bepalingen Burgerservicenummer. 

 
Door de Belastingdienst zover van toepassing op een groot bouwproject: 
• Informatie over grote bouwprojecten; 
• Signalen/meldingen over (onbekende) subjecten; 
• Naam, adres en woonplaats gegevens van de bij de Belastingdienst bekende 

subjecten, zowel binnenlandse als buitenlandse met inbegrip van 
branchecode en sectorcode; 

• Resultaten en bevindingen van relevante ingestelde boekenonderzoeken en 
acties bij subjecten; 

• G-rekening gegevens van bedrijven en uitzendbureaus; 
• Gegevens afkomstig van het Kantoor Buitenland:  naam, adres  en 

woonplaats gegevens en loongegevens van werknemers die door bij Kantoor 
Buitenland bekende buitenlandse dienstverleners worden ingezet in 
Nederland; inhoudelijke informatie over de activiteiten van buitenlandse 
ondernemingen waaronder gegevens over de vaste Inrichting  in Nederland 
en de naam, adres en woonplaats gegevens van de wettelijk 
vertegenwoordiger van de buitenlandse onderneming in Nederland; 

• Gegevens over arbeidskrachten die een BSN gebruiken dat niet aan hen is 
verstrekt; 

• Gegevens over een BSN waarop meerdere dienstverbanden zijn 
geregistreerd; 

• Het leveren van originele data uit een toegangscontrolesysteem van een 
grote bouwplaats; 

• Het leveren van Informatie/signalen uit gekoppelde en bewerkte data van 
één of meerdere toegangscontrolesystemen. 

 

De wettelijke grondslag is art. 64 Wet SUWI in combinatie met 43c, letter m 

van de UR AWR. 

 

De omvang van de dataset omvat niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk 

is voor het realiseren van de doelstellingen van het samenwerkingsverband 

(proportionaliteit/dataminimalisatie). De gegevensuitwisseling is op de voor 

betrokkenen minst inbreuk makende manier ingericht. De risico's voor de 

rechten en vrijheden van betrokkenen zijn beoordeeld. 

 

In de dataset kunnen bijzondere categorieën van persoonsgegevens worden 

opgenomen, te weten het BSN. De grondslag voor de verwerking van het BSN 

is art. 10 Wet algemene bepalingen Burgerservicenummer. 
 

4.3 Verplichting verstrekkende partij 
Voorafgaand aan elke verstrekking van gegevens aan (de leden van) het 
samenwerkingsverband toetst de verstrekkende partij of de beoogde 
verstrekking niet op andere bezwaren stuit. 

 
4.4 Andere gegevens 

Andere dan bovengenoemde gegevens worden niet verstrekt. Mocht blijken dat 
andere gegevens noodzakelijk zijn voor het bereiken van de in onderdeel  3.2 
van dit document 'Gegevensuitwisseling Samenwerkingsverband' omschreven 
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doelstellingen, worden deze gegevens niet eerder verstrekt dan nadat dit is 
vastgelegd in een addendum bij dit document. 

 

s Verzending 

Partijen wisselen uitsluitend gegevens uit door gebruik te maken van de 

Samenwerkingsfunctionaliteit rijksweb of via beveiligde e-mailverbindingen 

(Haagse Ring), tenzij partijen afwijkende afspraken maken over de beveiligde 

verzending van gegevens. 

 
 

6 Controle en terugkoppeling 
 

6.1 Controle 
Elke partij controleert na de ontvangst maar vóór het gebruik de dataset op 
kwaliteit. 

 

6.2 Terugkoppeling 
De ontvangende partij geeft aan de verstrekkende partij een terugkoppeling 
ingevat sprake is van fouten, onvol\edlgheden of onduidelijkheden in de 
gegevens uit de dataset. 

 

De verstrekkende partij is verplicht om onderzoek te doen naar de juistheid 
en volledigheid van de gegevens en zo nodig de gegevens aan te passen. 
Deze verplichting geldt niet voor de ruwe data uit de toegangscontrolesystemen 
van de bouwplaats. 

 
 

7 Gegevensgebruik en doorgifte 

 
7.1 Doe/binding 

De verstrekte gegevens worden door de ontvangende partlj{en) uitsluitend 
gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt (onderdeel 3.2), tenzij er 
sprake Is van een situatie als bedoeld in art. 6, vierde lid, AVG dan wel een 
wettelijke verplichting waaraan de ontvangende partij moet voldoen. 

 

De verwerking van gegevens door de ontvangende partij voor een ander doet 
dan het doel waarvoor ze oorspronkelijk zijn verstrekt, vindt alleen plaats na 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de verstrekkende partij. 

 
7.2 Doorgifte 

Doorgifte van gegevens door de ontvangende partlj(en) aan derden is niet 
toegestaan behoudens voor zover een verplichting tot doorgifte voortvloeit 
uit de wet of een rechterlijke uitspraak en verstrekking niet om andere reden 
op bezwaren stuit. 

 
7.3 Controle op gegevensgebruik en doorgifte 

Op verzoek van de verstrekkende partij toont een ontvangende partij aan dat 
wordt voldaan aan de voorwaarden voor verwerking of doorgifte van de 
gegevens. 

 
 

8 Beveiliging van gegevens 

 
8.1 Beveiligingsmaatregelen 

Partijen verplichten zich om alle noodzakelijk technische en organisatorische 
maatregelen te treffen om de verstrekte gegevens vertrouwelijk, met de 
gepaste geheimhouding en conform het doel waarvoor ze zijn verstrekt, te 
behandelen. 



Gegevensuitwisseling Samenwerkingsverband AGB Pagina 9 van 11  

 

Partijen zullen binnen hun organisatie de noodzakelijke technische en 
organisatorische maatregelen nemen om de verstrekte gegevens te beschermen 
tegen het risico van verlies, ongeautoriseerde wijziging, vernietiging of aanmaak 
en tegen inzage door onbevoegden. 
Medewerkers die kennis kunnen nemen van de verstrekte gegevens gebruiken 
deze gegevens uitsluitend ter uitvoering van de publiekrechtelijke taak van de 
betrokken partijen. Partijen dragen er zorg voor dat bedoelde medewerkers 
informatie over een persoon of zaken van personen of lichamen niet verder 
bekendmaken dan noodzakelijk is ter uitvoering van de publiekrechtelijke taak 
van de betrokken partijen. 

 
8.2 Voorschriften Informatiebeveiliging 

De beveiliging van de gegevensoverdracht Is in overeenstemming met het 
Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst 2007 (VIR 2007), het Voorschrift 
Informatiebeveiliging Rijksdienst Bijzondere Informatie 2013 (VIRBI  2013)  en 
de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR 2012) welke zijn gebaseerd 
op de informatiebeveiliging standaarden NEN-ISO/IEC 27001 en NEN-ISO/IEC 
27002. Voor de Belastingdienst Is de beveiliging van de gegevensoverdracht in 
overeenstemming met het Handboek Beveiliging Belastingdienst (HBB). 

 
8.3 Controle op beveiliging 

Op verzoek van de verstrekkende partij toont de ontvangende partij aan dat 
wordt voldaan aan de voorwaarden van gegevensbeveiliging. 

 
 

9 Bewaartermijnen en vernietiging 

 
Partijen zullen de verstrekte gegevens niet langer bewaren dan In het kader van 
de uitvoering van wettelijke doelen/taken strikt noodzakelijk is. Vernietiging  van 
de gegevens vindt niet plaats wanneer er een wettelijke plicht tot  bewaring 
bestaat (zoals bijvoorbeeld de Archiefwet 1995) of als er andere dringende 
redenen zijn om deze gegevens te bewaren. Dit kan het geval zijn wanneer dit 
voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden nodig is. 

 
Partijen inventariseren waar nodig in overleg met elkaar, welke gegevens dienen 
te worden vernietigd en welke gegevens bewaard dienen te worden. 

 
 

10 Algemene Verordening Gegevensbescherming 

 
10.1 Algemeen 

Op 25 mei 2016 is de AVG in werking getreden (Verordening EU 2016/679). 
De AVG is vanaf 25 mei 2018 rechtstreeks van toepassing in Nederland. 
Op de verwerking door partijen van persoonsgegevens is het regime van de AVG 
van toepassing. Elke verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op een van 
de in art. 6 AVG genoemde grondslagen. In geval sprake is van bijzondere 
categorieën van persoonsgegevens gelden aanvullende  eisen zoals vermeld  in 
de artt. 9 en 10 ÄVG en art. 1 Uitvoeringswet AVG. 

 
10.2 Verwerkingsverantwoordelijke(n) 

Elke deelnemende convenantpartner is verwerkingsverantwoordelijke als 
bedoeld in de AVG voor de verwerking van persoonsgegevens waarover hij de 
formeel-juridische zeggenschap heeft. 

 
10.3 Aanspreekpunt 

De verantwoordelijke convenantpartner draagt zorg voor de uitvoering van de 
AVG-verplichtingen en kan door een betrokkene worden benaderd als eerste 
aanspreekpunt. De verantwoordelijke convenantpartner informeert de 
deelnemende convenantpartner en coördineert de afhandeling van het verzoek 
van de betrokkene. Een betrokkene heeft vanzelfsprekend het recht om de 
deelnemende convenantpartner individueel te benaderen. 
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10.4 Registratie verwerking persoonsgegevens 
Elke partij is zelf verantwoordelijk voor de registratie van de verwerking van 
persoonsgegevens. Voor zover van toepassing geschiedt dit via een functionaris 
voor gegevensbescherming. Wanneer er sprake is van relevante wijzigingen 
wordt daarvan opnieuw melding gedaan. 

 
10.5 Verwerking bijzondere categorieën van persoonsgegevens 

Voor het verwerken van bijzondere categorieën van persoonsgegevens geldt een 
verbod (art. 9 en 10 AVG). Voor zover het noodzakelijk Is om, ter uitvoering van 
de publiekrechtelijke taak van de betrokken partijen, bijzondere categorieën van 
persoonsgegevens te verwerken wordt zowel de noodzaak als de wettelijke 
grondslag hiervoor apart opgenomen in dit document (hoofdstuk 3 
Uitvoeringswet AVG). 

 
10.6 Datalekken 

De deelnemende convenantpartners melden, conform artt. 33 en 34 AVG, een 
mogelijk verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking (datalekken) direct 
aan elkaar. De Interne procedures voor het melden van datalekken blijven 
onverkort van toepassing. 

 
 

11 Werkzaamheden samenwerking 

 
Samenwerkingsoverleg 
De verantwoordelijke projectleider organiseert naar behoefte en noodzaak een 
samenwerkingsoverleg. 
In dit overleg worden de door de deelnemende convenantpartners ingebrachte 
(grensoverschrijdende) signalen met betrekking tot bouwprojecten besproken. 
Deze signalen kunnen van beide convenantpartners afkomstig zijn en bestaan 
onder andere uit tips, kliks, klachten en signalen met betrekking tot individuele 
ondernemingen. Ten behoeve van de Inhoudelijke beoordeling van het signaal 
verrijken de deelnemende convenantpartners, voorafgaand aan het overleg, 
elk signaal met de relevante gegevens. Deze gegevens kunnen mede verkregen 
zijn uit risicoanalyse van data. Hiervoor gebruiken partijen zoveel mogelijk een 
standaard dataset. 

 
In het samenwerkingsoverleg wordt besloten wat er met het binnengekomen 
signaal gebeurt. Hierbij kan gedacht worden aan het registreren van een 
binnengekomen signaal zonder dit in behandeling te nemen. Ook kan een van 
de convenantpartners dit signaal individueel behandelen. In voorkomende 
gevallen stemmen de convenantpartners onderling af dit  signaal  gezamenlijk 
te behandelen. 

 

Zichtwaarnemingen 
Zichtwaarnemingen kunnen worden ingesteld. Waar noodzakelijk worden deze 
waarnemingen verricht door daarvoor opgeleide en geoutilleerde medewerkers. 

 

Waarneming ter plaatse 
Een waarneming ter plaatse,  c.q.  werkplekcontrole kan  worden  ingesteld. 
Team GB-Ned reikt in principe voorafgaand of ter plekke een vooraankondiging 
uit aan de hoofdaannemer. 

 

Actiedagen 
In een gestandaardiseerd draaiboek wordt per actiedag beschreven wie wat 
waar en hoe gaat controleren. Per actiedag bepaalt de coördinator van de 
waarneming of politieondersteuning noodzakelijk Is. 

 

In het draaiboek wordt een gedetailleerde beschrijving gegeven van de 
veiligheidsmiddelen en -maatregelen die gelden voor dit bouwproject. 
De coördinator van de waarneming ter plaatse zal tevens bij elke briefing 
voorafgaande aan een actiedag aandacht vragen voor de veiligheid en de 
deelnemers nadrukkelijk wijzen op het draaiboek en de (interne) 
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veillgheidsinstructies. Iedere deelnemende convenantpartner is zelf 
verantwoordelijk voor het volgen van de veiligheidsinstructies. 

 

Strafrechtelijk onderzoek 
Indien de uitkomsten van de adminstratiefrechtelijke controles  aanleiding  lijken 

te geven tot het instellen van een strafrechtelijk onderzoek, worden deze 

onderzoeken verricht door de opsporingsambtenaren van de Inspectie SZW, 

onder leiding van een officier van justitie van het Functioneel Parket. 

Indien aanleiding bestaat tot het instellen van een strafrechtelijk fiscaal 

onderzoek wordt de Belastingdienst/FIOD ingeschakeld. 
 

Inzet eigen bevoegdheden 
Geconstateerde tekortkomingen of overtredingen worden door partijen op de 

door hun gebruikelijke wijze afgehandeld. Indien dit betekent dat 

vervolgonderzoek buiten het Samenwerkingsverband AGB plaatsvindt, worden 

de resultaten van dit onderzoek zodanig geregistreerd door de desbetreffende 

partij dat zij herleidbaar zijn tot het Samenwerkingsverband AGB. 
 

Evaluatie 
De samenwerking wordt jaarlijks geëvalueerd. 

 
 

12 Ondertekening 

 
Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend, 

Op 18 april 2019, te Utrecht 

 

Belastingdienst / Directie / Grote Ondernemingen, 

Namens deze, 

 

 <  , -- 

J. Zoon, directeur Belastingdienst/Grote Ondernemingen, namens deze 

B. Rosing, regiodirecteur Belastingdienst/Grote Ondernemingen 

 
 
 
 

Inspectie SZW, namens deze 

 
N. Kroon, directeur Toezicht Inspectie SZW 



 

 


