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Overzicht wijzigingen aan het MULTIsignaal 
Modelconvenant  inzake  nieuwe wetgeving: Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (25/05/2018) 

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat 

betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De 

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. 

Voor het Modelconvenant zijn er een aantal aanpassingen n.a.v. de AVG gemaakt aan het 

modelconvenant. 

Het gaat om de volgende aanpassingen: 

• Bladzijde 2 onder in aanmerking nemende: Toegevoegd “AVG vanaf 25 mei 2018”. 

• Bijlage 1. Begripsbepalingen:  

De volgende begripsbepalingen zijn aangepast aan de AVG: 

- Bijzondere persoonsgegevens: definitie uit de AVG overgenomen; 

- Persoonsgegevens : definitie uit de AVG overgenomen; 

- Verantwoordelijke: artikel 1 sub d van de Wet bescherming persoonsgegevens wordt 

vervangen door artikel 4 lid 7 van de AVG; 

- Verwerking van persoonsgegevens: artikel 1 sub b van de Wet bescherming 

persoonsgegevens wordt vervangen door artikel 4 lid 2 van de AVG. 

 

• Artikel 9 lid 1: de inhoud van de mededelingsplicht is uitgebreid onder de AVG. Toegevoegd: 

“rechtsgrond voor de verwerking en de betreffende categorieën van persoonsgegevens”. 

Tevens referentie naar artikel 14 AVG in plaats van de WBP. 

• Artikel 10 lid 1: Referentie naar artikel 6, lid 1 sub a AVG i.p.v. de WBP. 

• Artikel 15 lid 6: Referentie naar artikel 21 AVG, bezwaar in plaats van verzet. 

• Artikel 17 lid 2: het recht op vergetelheid toegevoegd, referentie naar artikel 17 AVG.  

• Artikel 18: wordt in zijn geheel vervangen door de volgende tekst: 

Artikel 18: Bezwaar 

1. De betrokkene kan bij de verwerkingsverantwoordelijke* te allen tijde bezwaar maken tegen 

de verwerking van zijn persoonsgegevens in de regionale verwijsindex in verband met zijn 

bijzondere persoonlijke omstandigheden op grond van artikel 17, lid 1, sub d, en artikel 21 

van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit bezwaar zal worden begrepen als 

een verzoek tot vernietiging in de zin van artikel 17, lid 1, sub c van de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming.   

2. Als bezwaar wordt ingediend, wordt de verwerking terstond gestaakt, tenzij 

verwerkingsverantwoordelijke kan aantonen dat er gerechtvaardigde gronden voor de 
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verwerking bestaan die zwaarder wegen dan de gronden voor het bezwaar zoals aangevoerd 

door betrokkene.  

3. De verantwoordelijke geeft binnen vier weken een gemotiveerd oordeel of het bezwaar 

gerechtvaardigd is. In het geval het bezwaar gerechtvaardigd is worden de gegevens van de 

betrokkene uit de regionale verwijsindex verwijderd. Indien betrokkene het niet eens is met 

het besluit op bezwaar, kan beroep worden ingesteld overeenkomstig Hoofdstuk 6 van de 

Algemene Wet Bestuursrecht.  

 

• Toevoeging van extra artikel: 

Artikel 20 Kennisgevingsplicht van verwerkingsverantwoordelijke  

Op grond van artikel 19 Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft de 

verwerkingsverantwoordelijke de verplichting om de signaleringsbevoegden waarmee een 

match is ontstaan, op de hoogte te stellen van de rectificatie of verwijdering van een signaal. 

• Toevoeging van extra artikel (niet AVG-gerelateerd): 

Art 22. Niet naleven verplichtingen verwijsindex 

1. Indien een convenantpartij onvoldoende diens verplichtingen nakomt, voortvloeiend uit de 

geldende wet- en regelgeving en dit convenant, ten aanzien van het gebruik van de 

verwijsindex, ontvangt deze convenantpartij een schriftelijke waarschuwing. Een dergelijke 

waarschuwing wordt enkel verzonden na instemming van het college van B&W van de 

gemeente waar de desbetreffende convenantpartij zijn hoofdvestiging heeft. In de 

waarschuwing wordt in ieder geval gemotiveerd vermeld het punt waarin de 

convenantpartij nalatig is. De convenantpartij krijgt in de waarschuwing minimaal 3 

maanden de tijd te werken aan verbetering. 

2. Indien de waarschuwing leidt tot onvoldoende verbetering kunnen de gezamenlijke colleges 

van B&W besluiten dit te melden bij de bevoegde toezichthouder. De betreffende 

convenantpartij wordt over deze melding schriftelijk geïnformeerd. 

 

 


