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I. Algemeen  
De “privacyverklaring dienstverrichters” Betafase Interne Markt Informatiesysteem beschrijft de 
omgang met persoonsgegevens wanneer er gedurende de Betafase gebruik wordt gemaakt van de 
Betafase Interne Markt Informatiesysteem beheerd door de Europese Commissie. Bij het 
samenstellen van dit privacy statement zijn de navolgende wettelijke instrumenten gevolgd:  
- Wet bescherming persoonsgegevens, 
- Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 

betreffende de bescherming van natuurl�ke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vr�e 
verkeer van die gegevens, 

- Beschikking 2008/49/EG van de Commissie van 12 december2007 inzake de bescherming 
van persoonsgegevens bij de invoering van het informatiesysteem interne markt (IMI). 

Eveneens relevant is hoofdstuk VI van het wetsvoorstel voor een Dienstenwet (Kamerstukken II, 
31 579, nr. 2). 
 
II. Begrippen  
Hieronder wordt een korte beschrijving gegeven van een aantal veelgebruikte woorden in dit 
privacy statement: 
•  Persoonsgegeven:  
 Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 
• Betrokkene: 
 Degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft. 
• Bevoegde instantie: 
 Bestuursorgaan, een ander orgaan of een autoriteit dat of die een toezichthoudende, 

vergunningverlenende of regelgevende rol vervult ten aanzien van diensten. 
• Verwerking van persoonsgegevens: 

Elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder 
in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, 
raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige 
andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, 
alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens. 

• DIMIC 
Gedelegeerde coördinator voor het Interne Markt Informatiesysteem, onder de 
verantwoordelijkheid van de Minister van Economische Zaken 

 
III. Doel IMI en doeleinden van de gegevensverwerking 
Het doel van Interne Markt Informatiesysteem (IMI) is de samenwerking en 
gegevensuitwisseling tussen de bevoegde instanties van de lidstaten vergemakkelijken. Hierdoor 
wordt het vertrouwen in grensoverschrijdende dienstverlening en de kwaliteit van deze 
dienstverlening verhoogd en het goed functioneren van de interne markt bevorderd. Via IMI kan 
informatie (waaronder bepaalde persoonsgegevens) tussen de bevoegde instanties van de 
lidstaten van de Europese Unie en de leden van Europese Economische Ruimte (Noorwegen, 
Ijsland en Liechtenstein) worden uitgewisseld. Het gebruik van het IMI is verplicht gesteld in het 



kader van de nakoming van de verplichtingen inzake administratieve samenwerking zoals 
neergelegd in hoofdstuk VI van de dienstenrichtlijn (richtlijn 2003/126/EG betreffende de interne 
markt voor diensten). In dit verband is ook hoofdstuk VI van het wetsvoorstel Dienstenwet 
relevant. 
 
Deze privacyverklaring heeft betrekking op het deel van IMI waarvoor de op het IMI aangesloten 
bevoegde instantie en zijn medewerkers verantwoordelijk zijn. Het IMI ondersteunt en 
vergemakkelijkt de uitvoeringstaken en toezichthoudende taken van de aangesloten bevoegde 
instanties. Deze bevoegde instanties verwerken reeds persoonsgegevens in het kader van de 
wettelijke taken en bevoegdheden die deze instanties zijn opgedragen bij wettelijk voorschrift. 
Het gaat dan bijvoorbeeld om de persoonsgegevens die een bevoegde instantie verkrijgt in het 
kader van een vergunningaanvraag zoals naam, vestigingsplaats en postadres. Deze verklaring 
heeft geen betrekking op de verwerking van de persoonsgegevens in het kader van deze 
wettelijke taak, maar alleen op de (extra) verwerking van persoonsgegevens die plaatsvindt, 
omdat er informatie via het IMI met andere bevoegde instanties wordt uitgewisseld 
overeenkomstig de juridische verplichtingen van hoofdstuk VI van het wetsvoorstel Dienstenwet 
en hoofdstuk 6 van de dienstenrichtlijn. 
 
De verwerking van persoongegevens door de bevoegde instanties in het kader van het IMI en de 
administratieve samenwerking betreft de inzameling, opvraging, registratie, opslag en 
vernietiging door de bevoegde instantie van persoonsgegevens van dienstverrichters waarover 
informatie wordt uitgewisseld met andere bevoegde instanties binnen de kaders van de uitvoering 
van de wettelijke taken die deze instanties al hebben. 
 
Meer specifiek heeft de verwerking van persoonsgegevens betrekking op de persoonsgegevens 
van de dienstverrichters waarover in het kader van de administratieve samenwerking vragen over 
de dienstverrichter en zijn diensten worden gesteld en antwoorden worden verstrekt op basis van 
de gegevens die de aangezochte bevoegde instantie al heeft of door middel van inspecties, 
verificaties en onderzoeken verkrijgt. Het kan dan gaan om persoonsgegevens zoals naam, adres 
en woonplaats, maar in voorkomend ook om informatie of de desbetreffende dienstverrichter een 
boete opgelegd heeft gekregen of dat een vergunning aan de dienstverrichter is verleend. 
 
Deze verklaring is dus niet van toepassing op de behandeling van (persoons)gegevens onder 
verantwoordelijkheid van de Europese Commissie, de Minister van Economische Zaken en de 
DIMIC. 
 
IV. Welke gegevens worden door de bevoegde instantie verwerkt? 
De bevoegde instantie verwerkt reeds persoonsgegevens op grond van andere wettelijke taken en 
voorschriften. In het kader van de administratieve samenwerking zoals voorgeschreven in 
hoofdstuk VI van het wetsvoorstel Dienstenwet en hoofdstuk 6 van de dienstenrichtlijn verwerkt 
de bevoegde instantie persoonsgegevens van een dienstverrichter indien hij informatie over deze 
dienstverrichter opvraagt bij een andere bevoegde instantie via het IMI of omgekeerd indien hij 
informatie verstrekt over een dienstverrichter wanneer hij daartoe een verzoek heeft ontvangen. 
Het gaat dan vaak om naam, telefoonnummer, postadres, faxnummer, e-mailadres etc., maar kan 
ook betrekking hebben op informatie over vergunningen, administratieve sancties, 
faillissementen etc. Deze gegevens, maar ook de gegevens over de bevoegde instanties zelf, en de 



gegevens over de Minister van Economische Zaken en zijn medewerkers worden opgeslagen op 
een server van de Europese Commissie. 
 
V. Wie heeft toegang tot de gegevens en hoe lang worden deze gegevens bewaard? 
Binnen de grenzen van artikel 12, lid 7, van Beschikking 2008/49/EG van de Commissie van 
12 december 2007 inzake de bescherming van persoonsgegevens bij de invoering van het 
informatiesysteem interne markt (IMI) hebben de lokale gegevensbeheerders van de 
Commissie toegang tot de persoonsgegevens van medewerkers van overheidsorganen die zijn 
aangesloten op het IMI. Daarnaast hebben de Minister van Economische Zaken en DIMIC 
toegang tot deze gegevens. Noch de Europese Commissie en haar medewerkers, noch de Minister 
van Economische Zaken en zijn medewerkers noch de DIMIC hebben toegang tot de 
persoonsgegevens van de dienstverrichter over wie persoonsgegevens worden verwerkt. Alleen 
de bevoegde instantie die informatie opvraagt over een dienstverrichter en zijn dienst en de 
bevoegde instantie die de verzochte informatie verstrekt hebben toegang tot de persoonsgegevens 
van de dienstverrichter. De persoonsgegevens van dienstverrichters worden maximaal 6 maanden 
in het IMI bewaard, nadat de specifieke toepassing van administratieve samenwerking tussen de 
bevoegde instanties over deze dienstverrichter is afgerond. 
 
VI. Rechten als betrokkene  
Betrokkenen hebben het recht om de bevoegde instantie te verzoeken persoonsgegevens te 
verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien de persoonsgegevens feitelijk 
onjuist zouden zijn, voor de doeleinden van de verwerking onvolledig zouden zijn of niet ter zake 
dienend zouden zijn dan wel in strijd met de wet worden verwerkt. Een eventuele weigering van 
het verzoek zal met redenen worden omkleed. Indien de betrokkene voor de verwerking zijn 
toestemming heeft verleend, dan heeft betrokkene het recht deze toestemming te allen tijde in te 
trekken. Gegevensverwerkingen die op de toestemming van de betrokkene zijn gebaseerd zullen 
dan zo spoedig mogelijk worden stopgezet. 
 
VIII. Beveiliging van gegevens  
De Europese Commissie, de Minister van Economische Zaken, de DIMIC en bevoegde instanties 
hebben verschillende noodzakelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen 
getroffen om ongeoorloofde toegang tot, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, 
onrechtmatige en onbedoelde vernietiging of onbedoeld verlies van persoonsgegevens zoveel 
mogelijk te voorkomen. 
 
IX. Wijzigingen privacy statement  
De Minister van Economische Zaken behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen 
in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling dit privacy statement geregeld te raadplegen. 
 
X. Aanvullende informatie en vragen?  
Mocht u na het lezen van dit privacy statement toch nog vragen hebben over de bescherming van 
persoonsgegevens, neem dan gerust schriftelijk contact op via dit adres:  
ICTU 
Programma Antwoord© voor bedrijven 
Wilhelmina van Pruisenweg 104 
2595 AN Den Haag 
www.antwoordvoorbedrijven.nl 



 
Behalve deze privacyverklaring is ook de privacyverklaring van de Europese Commissie 
relevant. Deze kan worden gevonden op: 
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection_nl.html  


