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I Inleiding 
Dit jaar is een start gemaakt met het project privacy. In dit project wordt aandacht besteed aan 
de onderdelen persoonsinformatie en privacy. Intern loopt ook nog een ander traject in het 
kader van de Wet meldplicht datalekken. Dit tweede traject wordt in dit plan van aanpak niet 
meegenomen. Werkzaamheden worden uiteraard intern wel op elkaar afgestemd. 

 
Bescherming persoonsgegevens 
De bescherming van persoonsgegevens is momenteel een belangrijk onderwerp binnen de 
overheid. Ook de gemeente Steenbergen verwerkt veel persoonsgegevens van burgers. Die 
verwerking gebeurt binnen de gehele organisatie. De Wet bescherming persoonsgegevens 
(Wbp) geeft aan wat de spelregels zijn voor de juiste (rechtmatige) verwerking van deze 
persoonsgegevens. Met de komst en inwerkingtreding van de Wet meldplicht datalekken  (1 
januari 2016) zijn gemeenten genoodzaakt nog beter te zorgen voor een juiste verwerking van 
persoonsgegevens en de bescherming daarvan. Daarnaast heeft het Europees Parlement 
ingestemd met de Algemene verordening gegevensverwerking, die op 25 mei 2018 van kracht 
wordt. De Europese Verordening heeft directe werking en zal de Wbp volledig vervangen. Door 
de komst van de Wet meldplicht datalekken heeft de Autoriteit Persoonsgegevens meer 
bevoegdheden gekregen en kunnen er hoge boetes opgelegd worden bij de constatering van  
een overtreding. De maximale boete is € 820.000,- 
 

Project  
De noodzaak om te voldoen aan de Wbp en alvast voor te sorteren op de inwerkingtreding van 
de Europese Verordening is duidelijk en om die reden is een organisatiebreed project gestart. 
Het doel van het project is om de gemeente Steenbergen op een adequaat uitvoeringsniveau te 
krijgen.  
Om een adequaat uitvoeringsniveau van de Wbp (inclusief de Wet meldplicht datalekken) en 
aanverwante privacyregelgeving te handhaven, is het noodzakelijk om inzicht  te hebben in de 
totale gemeentelijke persoonsinformatiehuishouding. Het toetsen van de werkprocessen en het 
in beeld brengen van het uitvoeringsniveau kost aanzienlijk veel tijd, aandacht en expertise. Om 
die reden is het project uitgevoerd met behulp van ondersteuning door BMC. De heer Adri van 
der Peet heeft de nodige ondersteuning geleverd. Ambtelijk is een plan van aanpak opgesteld. 
Dit plan is op 23 februari 2016 door het college vastgesteld.  
 

II Aanpak: inventarisatie 
BMC heeft alle processen in kaart gebracht waarin persoonsgegevens verwerkt worden en deze 
getoetst aan het wettelijk kader van de Wbp en aanpalende wetgeving.  Daarvoor zijn 
gesprekken gevoerd met de verantwoordelijke ambtenaren. In juni 2016 heeft Adri van der Peet 
namens BMC zijn rapport opgeleverd. In dit rapport zijn bevindingen opgenomen en wordt 
afgesloten met conclusies en aanbevelingen. Dit rapport is op 13 juli 2016 besproken in het MT. 
Afgesproken is dat een plan van aanpak opgesteld wordt gericht op de implementatie van de 
aanbevelingen. Op voorhand is het college geïnformeerd door toezending van het rapport op 21 
juli 2016. 
 
De conclusies en aanbevelingen van BMC worden integraal overgenomen in dit plan van 
aanpak. In deel III worden de aanbevelingen omgezet in een plan van aanpak. 
 
Conclusies 
1. Steenbergen staat de komende tijd veel veranderingen te wachten waaraan  
privacyissues verbonden zijn. Daarnaast moet de gemeente vanaf 2018 op grond van  
de Avg aantoonbaar aan privacymanagement doen. Gelet op de prioriteitstelling  
tot op heden, is een vergroting van het privacybewustzijn bij management en  
medewerkers noodzakelijk. 
2. Door de recente uitvoering van de inventarisatie van de processen met  
persoonsgegevens en de toetsing van de gegevensverwerking aan het wettelijk  
kader is de gemeente Steenbergen op weg naar een adequaat 
uitvoeringsniveau Wbp. 
3. De gemeente Steenbergen wisselt gegevens uit met het RIEC. De levering van  
gegevens aan het RIEC vanuit de bronnen binnen de gemeente is niet voor elke  
bron mogelijk en voor de bronnen waaruit dat wel mogelijk is, dient de melding bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens te worden gedaan. Die meldingen zijn alsnog gedaan. Voor het creëren van 



ondermijningsbeelden door de gemeente is (nog) geen rechtmatige grondslag  
aanwezig. 
4. Bij Steenbergen ontbreekt het nog aan uitvoeringsbeleid voor de handhaving  
van de bewaartermijnen. 
5. Door de gemeente worden bewerkersovereenkomsten niet op de naleving van  
de contractvoorwaarden gecontroleerd. Tevens voldoen de bestaande 
overeenkomsten niet aan de eisen van de Wet meldplicht datalekken. 
6. Er is sprake van een onrechtmatige koppeling van de BRP met de melddesk.  
7. Er is sprake van onrechtmatig gebruik van het BSN in melddesk en 
zaaksysteem. 
8. De toegang tot het document- respectievelijke zakenmagazijn sluit niet goed aan 
op de eisen die vanuit de privacywetgeving worden gesteld.  
9. Omgevingsvergunningen die bij de gemeente ter inzage liggen zijn niet of niet  
voldoende geanonimiseerd waardoor in strijd met de privacyvoorschriften  
persoonsgegevens openbaar worden gemaakt. 
10. De wijze van raadpleging van archiefstukken brengt risico’s van  
privacyschendingen met zich mee. 
 
 Aanbevelingen 
Om het resultaat van de in hoofdstuk 2 beschreven inspanningen te borgen in de  
organisatie bevelen wij aan: 
1. Besturing op privacy te organiseren en privacy, evenals beveiliging te integreren  
in de bedrijfsvoering en mee te nemen in de planning- en controlcyclus. 
Concreet betekent dit het managementinstrumentarium uitbreiden met een 
handreiking voor het management hoe inhoud te geven aan de 
verantwoordelijkheid voor privacy en een instructie hoe privacy mee te nemen bij  
het opstellen van de jaarplannen. 
2. Middelen toe te wijzen om te kunnen voorzien in de benodigde capaciteit om de  
uitvoering van de Wbp uit te voeren en het resultaat van de werkzaamheden 
zoals beschreven in dit rapport te borgen. 
 
Daarnaast bevelen wij aan 
3. Het register van gegevensverwerkingen te laten vaststellen door de 
verantwoordelijke bestuursorganen, het openbaar register ter inzage te le ggen 
en de ter inzagelegging bekend te maken via de gebruikelijke 
communicatiekanalen. 
4. Om in overleg met de proceseigenaren te komen tot beleid ter zake de  
handhaving van de bewaartermijnen. Hiervoor dient de bewaartermijn per proces  
te worden afgesproken en de daadwerkelijk verwijdering van persoonsgegevens 
te worden geregeld. 
5. De geïnventariseerde bewerkerscontracten in aan te passen aan de Wet meldplicht 
datalekken en periodiek te controleren op de naleving ervan 
6. De toegang tot dossiers en zaken in het documentaire en zakensysteem zodanig 
in te richten dat medewerkers toegang krijgen die aansluit bij het takenpakket.  
7. De onrechtmatige verwerking van het BSN te beëindigen door aanpassingen in  
de bestandskoppelingen. 
8. Het onrechtmatig gebruik van gegevens uit de BRP te beëindigen aanpassingen 
in de bestandskoppelingen. 
 
 

III Vervolg: implementatie 
 
Wat is er al gedaan? 
Door Juridische zaken zijn al een aantal zaken die voortvloeien uit de aanbevelingen opgepakt. 
De verplichte meldingen aan de Autoriteit Persoonsgegevens (35 stuks) zijn gedaan. Drie 
voorafgaande onderzoeken zijn afgehandeld. Verder zijn al twee bewerkersovereenkomsten 
“nieuwe stijl” afgesloten en is het proces ter inzage  legging processtukken voor de commissie 
bezwaarschriften gewijzigd.  
 
 
 



 
Wat moet er nog gebeuren? 
De eerste stap in het project is uitgevoerd, de inventarisatie van de werkprocessen is afgerond 
en er bestaat een beeld over de stand van zaken ten aanzien van privacy binnen de organisatie. 
Nu is het noodzakelijk het project verder vorm te geven en aan de slag te gaan met de 
aanbevelingen. 
De urgentie, gelet op de inwerkingtreding van de Europese Verordening, blijft bestaan en o m 
die reden wordt geadviseerd de aanbevelingen van BMC uit te voeren.  
 
De opvolging van de aanbevelingen die BMC in het adviesrapport van eind juni 2016 heeft 
gedaan, dienen gefaseerd opgepakt te worden. De aanbevelingen zijn zowel 
strategisch/tactische als inhoudelijk/operationeel van aard. De laatstgenoemden kunnen in de 
praktijk worden aangepakt, maar zullen gevolgen hebben voor procesuitvoering waarover 
uiteindelijk ook de verantwoordelijk proceseigenaar zal moeten besluiten.  
Het is voor de opvolging van de aanbevelingen dus van belang dat eerst uitvoeringsbeleid wordt 
vastgesteld, waarin zowel de verantwoordelijkheid van het management als de rol van de 
privacybeheerder wordt beschreven.  
 
De rol van een privacybeheerder vloeit voort uit de strategische/tactische aanbevelingen. 
Aanbevolen wordt dan ook om te starten met het aanwijzen dan wel aanstellen van een 
privacybeheerder. De privacybeheerder zal de benodigde uren toebedeeld moeten krijgen om 
inhoud te geven aan diens rol. In eerste instantie wordt een investering verwacht van circa 24 
uur per week. Na implementatie van de aanbevelingen kunnen deze uren, na inschatting, 
verminderd worden naar circa 16 tot 8 uur per week. 
 
De privacybeheerder krijgt de opdracht de aanbevelingen conform plan van aanpak uit te 
voeren en daarbij de gehele organisatie te betrekken. De rol van de beheerder is er dan ook één 
die niet alleen betrekking heeft op de naleving van wetgeving en te zorgen dat de organisatie 
“privacyproof” wordt, maar ook dient de kennis over bescherming van persoonsgegevens 
versterkt te worden. Als laatste is uiteraard van belang dat zodra de aanbevelingen 
geïmplementeerd zijn ook geborgd wordt dat de organisatie binnen de wet - en regelgeving 
aangaande privacy blijft acteren. 
 
In onderstaand tabel zijn de aanbevelingen verwerkt met daarbij aangegeven welke aanpak 
voorgesteld wordt en wat de resultaten daarvan zijn. Daar waar mogelijk is een tijdsaanduiding 
vermeld. Deze tijdsaanduiding ziet op twee onderdelen:  

1. Het aanwijzen dan wel aanstellen van een privacybeheerder  
2. De activiteiten die Juridische zaken voor haar rekening zal nemen.  

De overige aanbevelingen zijn afhankelijk van het moment dat een privacybeheerder aan de 
slag gaat met dit plan van aanpak. In ieder geval dient de privacybeheerder beleid te formuleren 
waarin aandacht wordt besteed aan diverse onderdelen met betrekking tot d e bescherming van 
persoonsgegevens. Fundamentele vragen dienen in dit beleid beantwoord te worden zoals, 
worden handtekeningen van het college, raadsleden en burgers gepubliceerd, op welke wijze 
worden burgers geïnformeerd over hun rechten, op welke wijze gebruiken we 
persoonsgegevens op de website en welke stukken leggen we ter inzage voor burgers en op 
welke wijze doen we dat? 
 
Na vaststelling van dit beleid kunnen de overige aanbevelingen uitgevoerd worden. Zie hiervoor 
verder onderstaand schema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aanbeveling Activiteiten / Aanpak Resultaten Gereed 

1. Besturing op privacy te organiseren en privacy, 

evenals beveiliging te integreren in de 

bedrijfsvoering en mee te nemen in de 

planning- en controlcyclus.  

Managementinstrumentarium uitbreiden met een 

handreiking voor het management hoe inhoud te 

geven aan de verantwoordelijkheid voor privacy en 

een instructie hoe privacy mee te nemen bij het 

opstellen van de jaarplannen. 

Overleg met manager bedrijfsvoering over opnemen 

van privacy in de P&C-cyclus. Privacyinstructie in 

concept opstellen, bespreken met MT-leden en 

laten vaststellen. 

Privacy als onderdeel van de 

jaarplannen en in de management-

rapportages 

 

2. Middelen toe te wijzen om te kunnen voorzien 

in de benodigde capaciteit om de uitvoering 

van de Wbp uit te voeren en het resultaat van 

de werkzaamheden zoals beschreven in dit 

rapport te borgen 

Beschrijving van de rol/inhoud van de 

privacybeheerder en op basis daarvan inschatting 

maken van de benodigde capaciteitsinzet, middelen 

vrijmaken en beheerder aanwijzen. 

Privacyadviseur die  

- MT ondersteunt bij de 

privacyhandhaving; 

- register gegevensverwerkingen 

beheert; 

- Gevraagd en ongevraagd adviseert 

over privacykwesties. 

Laatste kwartaal 

2016 

3. Het register van gegevensverwerkingen te 

laten vaststellen door de verantwoordelijke 

bestuursorganen, het openbaar register ter 

inzage leggen en de ter inzagelegging bekend 

te maken via de gebruikelijke 

communicatiekanalen 

Schrijven voorstel en in procedure brengen. 

Openbaar deel van het register scheiden van 

bedrijfsvoering 

Bestuurlijk vastgesteld en gepubliceerd 

openbaar register 

  

Laatste kwartaal 

2016 

4. Om in overleg met de proceseigenaren te 

komen tot beleid ter zake de handhaving van 

de bewaartermijnen 

 

Inventariseren: 

a. Redenen van niet handhaven termijnen (bijv. ICT, 

kosten, andere redenen) 

b. Oplossingen 

Gesprek met beheerders van de belangrijkste 

applicaties, met name: 

- Corsa 

- Vivision-applicaties 

- GWS 

Vastgesteld beleid handhaving 

bewaartermijnen met 

handhavingsinstrumentarium 

 



Aanbeveling Activiteiten / Aanpak Resultaten Gereed 

Aangevuld met de gemeentearchivaris 

c. opstellen concept beleidsvoorstel en voorleggen 

ter vaststelling 

5. De contracten met ‘bewerkers’ van 
persoonsgegevens te actualiseren en  te 

handhaven  

a. Verzamelen van de contracten met de 

leveranciers in hun rol als bewerker zoals genoemd 

in de tabel met bewerkers in de rapportage 

b. Beoordelen inhoud en actualiteit 

c. Aanpassingsvoorstel 

Geactualiseerde (met medeneming van 

de verplichtingen op grond van de Wet 

meldplicht datalekken) contracten met 

beveiligingseisen voor het verwerken 

van persoonsgegevens en de 

mogelijkheid controle op uitvoering uit 

te oefenen. 

Eerste kwartaal 

2017 

6. De toegang tot dossiers en zaken in het 

documentaire en zakensysteem zodanig in te 

richten dat medewerkers toegang krijgen die 

aansluit bij het takenpakket. 

In gesprek met Informatiemanager en applicatiebe-

heerders Corsa bekijken hoe de autorisaties staan 

ingesteld en autorisaties aanpassen naar wat kan 

binnen het wettelijk kader 

Voorstel voor MT met daarin inzichtelijk 

de consequenties van de aanpassingen 

en besluit uitlokken. 

 

7. Maak inzichtelijk in welke processen wel 

gebruik mag worden gemaakt van het BSN en 

welke niet en regel dit vervolgens technisch in 

de verschillende systemen. 

Overleg met de applicatiebeheerders van Corsa  en 

Financiële administratie en consequenties van het 

weglaten van het BSN in de applicaties in de 

gevallen dat gebruik niet is toegestaan 

Voorstel voor MT met daarin inzichtelijk 

de consequenties van de aanpassingen 

en besluit uitlokken. 

 

8. De diverse koppelingen met de BRP te 

beschouwen op hun rechtmatigheid en 

besluiten te nemen over het al dan niet 

handhaven van de koppelingen 

 

In gesprek met Informatiemanager en applicatiebe-

heerders GIS, Corsa bekijken hoe de autorisaties 

staan ingesteld en vaststellen wat er omvalt als de 

autorisaties worden teruggesteld naar wat kan 

binnen het wettelijk kader. 

Voorstel voor MT met daarin inzichtelijk 

de consequenties van de aanpassingen 

en besluit uitlokken. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 


