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De maatregelen die het college heeft genomen in het kader van de inwerkingtreding van de AVG

lnleiding

Op 24 mei 2016 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking

getreden. De AVG wordt op 25 mei 20L8 van toepassing voor o.a. gemeenten en de Autoriteit

Persoonsgegevens (AP) zaldeze dan gaan handhaven. De AVG vervangt de huidige Wet bescherming

persoonsgegevens (Wbp), welke per die datum dan ook wordt ingetrokken.

Belangrijke verandering in de AVG ten opzichte van de Wbp betreft de omkering van de bewíjspositie:

de AP stelt de vraag en de organisatie geeft het antwoord. Kun je het antwoord niet onderbouwen,

dan heb je iets aan de AP uit te leggen.

Op 25 mei aanstaande moet de gemeente de volgende zaken op orde hebben:

1". De gemeente stelt verplicht een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aan. De FG is

namens het college het aanspreekpunt voor de AP. Tevens ziet de FG toe dat ingestelde

maatregelen worden nageleefd en adviseert zo nodig het college.

2". Kern in de AVG is de verwerking van persoonsgegevens. Daarvoor dient de organisatie een

register van verwerkingen bij te houden. Verder dient iedere verwerking te voldoen aan

uiteenlopende eisen.

3". ln geval van twijfel voert de organisatie een gegevensbeschermingseffect beoordeling (DPIA)

uit om de risico's vast te stellen voor die verwerking.

4". De AVG bewerkstelligt dat iedere burger controle krijgt over de persoonsgegevens die van

hem/haa r worden verwerkt.

5". Nadat de betrokkene verplicht is geïnformeerd omtrent de verwerking van zijn

persoonsgegevens, krijgt hij/zij het recht op inzage, rectificatie en - waar dat wettelijk is

toegestaan - wissing van de persoonsgegevens die over hem/haar worden verwerkt. De

betrokkene heeft verder het recht zich te beklagen bij de AP.

6u. Tot slot dient de gemeente inzicht te hebben in ieder incident dat met de verwerking van

persoonsgegevens te maken heeft.

ln het proces op weg naar het voldoen aan de AVG heeft ons college in maart 2018 reeds een FG

aangesteld. Naar aanleiding van een eind 20L6 gehouden organisatiebrede privacyscan hebben wij als

college en de burgemeester - ieder voor zover het de eigen bevoegdheden betreft - in juli 2OL7 de

verwerkingsregisters vastgesteld. Verder beschikt de organisatie inmiddels over een procedure voor

datalekken alsook over een incidentenregister, waarin alle meldingen van (mogelijke) datalekken

worden bijgehouden.



I nformatie/kern boodschap

Het van toepassing worden van de AVG betekent dat wij als college maatregelen moeten nemen om

te zorgen dat de organisatie overeenkomstig de eisen van de AVG gaat werken en dat in de toekomst
ook blijft doen. Het implementeren van de AVG is daarom geen eenmalig exercitie. Dit betekent

aanpassing van bestaande processen en ontwerp van nieuwe processen.

De AVG staat niet op zichzelf. De voor de AVG noodzakelijk te nemen maatregelen zullen steeds

worden getoetst aan de taakstellende wetten, die voor ieder gemeentelijk beleidsdomein van

toepassing zijn. Daarmee is de implementatie van de AVG voor iedere gemeente een omvangrijke

uitdaging, veelal omvangrijker dan voor welke andere organisatie ook.

Het volledig voldoen aan de AVG is een traject, dat niet in een paar maanden kan worden
gerealiseerd. Met name de bewustwording van medewerkers heeft tijd nodig. Wij hebben prioriteiten

bepaald van verplichte onderwerpen die vóór 25 mei 20L8 moeten zijn gerealiseerd; tevens zijn de

vervolgstappen ingekaderd die ná 25 mei verder worden uitgewerkt.

Het college heeft in dit kader besloten om:

L. het privacybeleid, het privacyreglement en de privacyverklaring vast te stellen en

2. het privacybeleid voor het sociaal domein met privacyprotocollen voor jeugdhulp en

maatscha ppe I ijke onde rste u n ing te actua I iseren.

Consequenties

L. De VNG adviseert een privacybeleid en een privacyreglement vast te stellen. Daarmee geven wij
als college aan op welke wijze wij als verwerkingsverantwoordelijke omgaan met de verwerking

van persoonsgegevens. ln deze documenten wordt in algemene termen aangegeven waarom
gegevens (moeten) worden verwerkt, hoe lang we gegevens bewaren, wanneer we gegevens

delen met anderen, hoe persoonsgegevens worden beveiligd, dataminimalisatie, de grondslag

voor gegevensverwerking en doelbinding en hoe gegevens kunnen worden ingezien, aangepast of
verwijderd. Wij hebben daartoe op hoofdlijnen de door de VNG opgestelde modellen

overgenomen. Dit privacybeleid kan tevens worden gezien als een statement (privacyverklaring),

waarin wij richting onze burgers aangeven op welke wijze de gemeente omgaat met de aan haar

toevertrouwde persoonsgegevens. Deze wordt als zodanig ook gepubliceerd op onze website.

2. Vooral in het sociaal domein (jeugd en WMO) worden veel persoonsgegevens verwerkt. Het gaat

dan vooral om bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens, waarvoor vanuít de wet
strengere eisen gelden.

De 9 samenwerkende gemeenten in West-Brabant West hebben al begin 2015 besloten de

borging van de privacy voor het sociaal domein gezamenlijk op te pakken. ln mei 2OL6 zijn

hiervoor het privacybeleid en bijbehorende protocollen vastgesteld. Dit is niet alleen belangrijk

voor de verantwoording over het pr¡vacybeleid richting uw gemeenteraad en transparantie over

het omgaan met gegevens richting onze burgers maar geeft ook kaders voor de professionals, die

in het sociaal domein met de persoonsgegevens werken. ln de twee protocollen is een verdere

verdiepingsslag gemaakt ten aanzien van de gegevensverwerking op het gebied van Jeugdhulp en

Maatschappelijke ondersteuning. Hierin is onder andere opgenomen welke grondslag er ís voor
verwerking van persoonsgegevens, onder welke voorwaarden persoonsgegevens kunnen worden

verstrekt, welke informatieplicht de medewerker heeft en wat de rechten van de burgers zijn.

lnvoering van de AVG per 25 mei a.s. is aanleiding geweest om deze documenten op enkele meer

technische punten aan te passen.

Kanttekening

Als gevolg van de aandacht voor de nieuwe privacywetgeving in de landelijke en lokale media

verwachten we een toestroom van verzoeken om inzage/informatie. Dit zal niet alleen in Roosendaal



maar voor alle organisat¡es in Nederland (en de rest van Europa) het geval zijn. Als de gemeente niet

tijdig (lees binnen één maand, respectievelijk drie maanden na verdaging) reageert, kan dat

uiteindelijk leiden tot bezwaarschriften en het verschuldigd zijn van een dwangsom.

Burgers kunnen in bezwaar/beroep gaan tegen beslissingen van ons college over inzage, correctie of

verwijdering van persoonsgegevens. De Algemene wet bestuursrecht is daarbij van toepassing. Als

betrokkene in bezwaar of beroep ín het gelijk wordt gesteld kan dit leiden tot
proceskostenvergoedingen in de orde van grootte van € 1.000 per zaak.

Tot slot is de AP gerechtigd financiële sancties op te leggen wanneer de gemeente zich niet aan de

AVG houdt. ln theorie kan dat oplopen tot € 20 miljoen. De feitelijke hoogte zal afhankelijk zijn van de

ernst van de overtreding, de mate van verwijtbaarheid en de omstandigheden.

Uiteraard zijn alle de inspanningen er op gericht het bovenstaande te voorkómen.

Communicatie

Deze week worden de gemeentelijke website en die van Wegwijs aangepast. Richting burgers wordt

aangegeven hoe de gemeente omgaat met persoonsgegevens en wat de rechten van burgers zijn.

Meer in het bijzonder wordt men daarbij geattendeerd op het proces voor inzage, correctie en

verwijdering (vergetelheid)en de mogelijkheid voor het dígitaalaanvragen van informatie.

Vervolg

Onder'lnformatie/kernboodschap' is aangegeven dat thans de eerste belangrijke mijlpaal is bereikt.

De komende maanden gaat de organisatie aan de slag met het verder voldoen aan de AVG. Belangrijk

element daarin is 'accountability', waarmee bedoeld wordt dat we richting de AP aan kunnen tonen

welke acties we al gezet hebben, waar we staan en wat we voornemens zijn te doen om als

organisatie volledig AVG-proof te worden.

Bijlagen

Geen

Afsluiting en ondertekening

Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Roose â1,

De se ns, De burgem r,

E.C. leijnen mr. J.M Niederer


