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Onderwerp
Aanwijzen Functionaris Gegevensbescherming

Steenbergen; 30 oktober 2018

Aan de raad,

1. Inleiding
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) in werking 
getreden. Deze Europese Verordening vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens.
De afgelopen 2 jaar is binnen de organisatie gewerkt aan implementatie van de AVG. In deze nota 
leest u wat er is gedaan, wat er nog moet gebeuren en wordt u geadviseerd een besluit te nemen 
om de Functionaris Gegevensbescherming aan te wijzen als toezichthouder. U wordt tevens 
geadviseerd om het protocol datalekken en het register verwerkingen vast te stellen.

2. Achtergrond
Op 25 mei 2016 is de AVG formeel in werking getreden. De snelle technologische ontwikkelingen, de 
grote hoeveelheid beschikbare data en de aanzienlijke toename van de grensoverschrijdende 
stromen van persoonsgegevens heeft geleid tot harmonisatie van het Europees Unierecht met 
betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. De AVG stelt diverse eisen aan een 
overheidsorganisatie. De achterliggende gedachte is eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 
van individuen. Dit is een grondrecht en is in Nederland verankerd in artikel 10 van de Grondwet.

De AVG brengt voor de gemeente Steenbergen meer verplichtingen met zich mee bij de 
verwerkingen van persoonsgegevens. De AVG introduceert meer nadrukkelijk het 
accountabilityprincipe, wat betekent dat de gemeente dient aan te tonen dat ze de juiste technische 
en organisatorische maatregelen neemt om te voldoen aan de principes en verplichtingen in de wet. 
De gemeente is onder andere verantwoordelijk voor het bijhouden van een register van 
verwerkingsactiviteiten, waar de gemeente bijhoudt welke gegevens, voor welk doel worden 
verwerkt, hoe lang de gegevens bewaard worden en aan wie deze gegevens verstrekt worden.

Daarnaast dient de gemeente voor (nieuwe) verwerkingen, welke een hoog risico vormen voor de 
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkene, een DPIA (Data Protection Impact 
Assesment) uit te voeren. Het uitvoeren van een DPIA is in ieder geval verplicht wanneer sprake is 
van een systematische en uitvoerige evaluatie van persoonlijke aspecten, zoals profiling, of wanneer 
mensen op grote schaal systematisch gevolgd worden in een publiek toegankelijke ruimte, zoals bij 
cameratoezicht.
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De Nederlandse toezichthouder - de Autoriteit Persoonsgegevens - krijgt onder de AVG meer taken 
en toezichtbevoegdheden. Daarnaast kan de AP met de komst van de AVG boetes opleggen tot 
maximaal 20 miljoen euro. De gemeente dient ook een Functionaris Gegevensbescherming (hierna: 
FG) aan te stellen als onafhankelijke interne toezichthouder. Deze FG heeft ontslagbescherming.

Burgers krijgen onder de AVG meer rechten en de bestaande rechten worden uitgebreid. Nieuw zijn 
het recht op overdracht en het recht om vergeten te worden. De AVG wil de betrokkenen in staat 
stellen in control te zijn over hun persoonsgegevens en de verwerking daarvan. De afgelopen twee 
jaar is gewerkt om te voldoen aan de eisen die de AVG stelt.

3. Overwegingen
Het implementeren van de AVG is een hele klus. De gemeente Steenbergen heeft de bescherming 
van persoonsgegevens hoog in het vaandel staan en geldt in de regio als koploper voor wat betreft 
de acties die al zijn uitgevoerd. De volgende zaken zijn reeds opgepakt:
1. vaststellen privacybeleid
2. aanwijzen Functionaris Gegevensbescherming
3. actualiseren register verwerkingen (in afrondende fase)
4. actualiseren protocol datalekken (in afrondende fase)
5. aangaan van verwerkersovereenkomsten
6. uitvoeren van een aantal DPIA's(Data Protection Impact Assesment: het beoordelen of nieuwe 
processen/technologieën privacy risico's in zich hebben)
7. bewustwording medewerkers
8. privacyfolder sociaal domein
9. privacyverklaring op website gemeente Steenbergen
10. privacy stuurgroep opgericht voor verdere implementatie en borging AVG

Wat nog dient gebeuren is de FG formeel aanwijzen door uw gemeenteraad.

De aanstelling van een FG is een verplichting voor overheidsinstellingen. Om zowel de belangen van 
de gemeenten, als die van de betrokken burgers van wie persoonsgegevens worden verwerkt, 
doeltreffend te behartigen wordt de FG aangesteld als onafhankelijke interne toezichthouder. Artikel 
39 van de AVG geeft duidelijke taken voor de FG: informeren, adviseren, toezien op de naleving, 
wijzen op verantwoordelijkheden, bewustmaken en opleiding. De functionaris moet bevoegd zijn 
om ruimtes te betreden, zaken te onderzoeken en inlichtingen en inzage te vragen. Kortom, de FG 
moet in onafhankelijkheid zijn werkzaamheden kunnen verrichten. Vanwege deze bijzondere positie 
in de organisatie, is het dan ook van belang dat de FG niet meerdere functies uitoefent die zodanig 
invloed op elkaar kunnen uitoefenen, dat de integriteit in het geding komt/kan komen. Om 
belangenverstrengeling en niet integer werken te voorkomen, dient de FG zich slechts adviserend, 
niet uitvoerend bezig te houden met de inrichting en uitvoering van maatregelen om privacy te 
waarborgen. Anders zou de FG immers zijn eigen werk controleren.

Voor de werving van een FG is de samenwerking gezocht met de gemeente Woensdrecht. Sinds 1 
april 2018 is dhr. P. Muller aangesteld door de gemeente Woensdrecht en heeft hij een 
detacheringovereenkomst met de gemeente Steenbergen. Op 13 september 2018 heeft de 
gemeenteraad van Woensdrecht de FG aangewezen als toezichthouder. Nu wordt u geadviseerd dit 
ook te doen.

Alle verwerkingsverantwoordelijken moeten formeel een besluit nemen om de FG als 
toezichthouder aan te wijzen. Het college en de burgemeester hebben bij besluit van 30 oktober 
2018 dhr. Muller aangewezen als FG.
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4. Middelen
Voor het aanwijzen van de FG als toezichthouder zijn geen middelen gemoeid.

5. Risico's
Het niet aanwijzen van de FG als toezichthouder houdt een risico in zich, te weten de FG kan niet zijn 
taken conform AVG uit voeren. Dit is in strijd met de AVG en kan leiden tot het opleggen van een 
boete door de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Communicatie/Aanpak
Het besluit wordt bekendgemaakt in het elektronisch gemeenteblad en op de website van de 
gemeente Steenbergen.
Het is goed om de gemeenteraad ook uitleg te geven over de werking van de AVG. Deze afspraak is 
nog te maken.

7. Voorstel
Geadviseerd wordt:
de heer G.P.F.M. Muller aan te wijzen als Functionaris Gegevensbescherming conform artikel 37, 
eerste lid, van de AVG.

Hoogachtend, \
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester,

J.P. dejohgh, RA
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