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Samenvatting 

Het jaar 2019 was een interessant vervolg op het eerste jaar (2018) van de AVG. Inmiddels is de AVG 
in toenemende mate geïmplementeerd binnen de gemeente Steenbergen. De verhoogde aandacht 
voor het beschermen van de privacy van burgers stond centraal. De (gemeentelijke)overheid heeft 
hierin een belangrijke voorbeeldfunctie. 
 
De verantwoordelijkheden voor de gemeente Steenbergen voor het verwerken van persoonsgegevens 
van burgers liggen in hoofdlijnen bij drie bestuursorganen: de burgemeester, het college van B&W en 
de gemeenteraad. Het college is verantwoordelijk voor het merendeel van de verwerkingen van 
persoonsgegevens in onze gemeente. Dit brengt verplichtingen met zich mee. In deze jaarrapportage 
staat beschreven welke acties en maatregelen er in 2019 genomen zijn om de doelstellingen en 
beginselen uit de AVG te behalen en te waarborgen. Ook bevat dit document aandachtspunten en 
actiepunten voor de toekomst. Adequaat, verantwoord en rechtmatig  omgaan met persoonsgegevens 
is een blijvend proces en zal dan ook aandacht blijven vergen van zowel bestuur, management als 
medewerkers.  
 
In 2019 is er binnen de gemeente Steenbergen heel wat werk verzet om de AVG te implementeren in 
de organisatie, de systemen en de processen.  
De privacy officer word in toenemende mate betrokken bij privacy vragen die binnen de organisatie 
spelen. Dit gebeurt in nog in teveel gevallen op initiatief van deze privacy officer. 
Procedures voor het afhandelen van beveiligingsincidenten en datalekken als ook een procedure voor 
het behandelen van verzoeken in het kader van rechten van betrokkenen zijn opgesteld en 
operationeel. De laatste procedure betreft alleen het recht van inzage. 
Er is een register van verwerkingen dat als belangrijk, dynamisch brondocument voor aantoonbare 
vastlegging dient. Het geeft het merendeel van de verwerkingen binnen de gemeente weer. 
In voorkomende gevallen wordt er gewerkt met de standaard VNG verwerkingsovereenkomst die 
beschikbaar is voor de gehele organisatie.  
Over het algemeen kan gesteld worden dat de gemeente op de goede weg is om aantoonbaar te 
voldoen aan de AVG. In het proces dat de gemeente en haar medewerkers hierbij doorlopen, en de 
voortgang, wijkt niet noemenswaardig af van dat van andere vergelijkbare gemeenten.  
 
Op het gebied van privacy en gegevensbescherming is er in 2020 zeker nog winst te behalen.  
Gemeten met de Privacy self assessment methode van het Centrum Informatiebeveiliging en 
Privacybescherming (CIP) haalt de gemeente een score van 1,5 op een schaal van 5. Hierbij betekent 
niveau 3 dat er in de basis voldaan wordt aan de AVG. 
Met name het vroegtijdig betrekken van de privacy functionarissen (FG en PO) bij nieuwe initiatieven 
door zowel college als management gaat deze winst opleveren. Dit zorgt nl. voor een tijdige toetsing 
van deze initiatieven aan de AVG vereisten. Niet als rem maar als belangrijke randvoorwaarde en 
toetsingskader. 
In dit verband wordt er aandacht gevraagd voor de samenwerkingsverbanden met andere gemeenten, 
netwerkorganisatie en overige. Niet in alle gevallen is de grondslag voor gegevensuitwisseling helder 
of de onderlinge verhoudingen van de deelnemende partijen en daarmee de afzonderlijke  
verantwoordlijkheden op het gebied van beheer, toegang, behandelen van verzoeken in het kader van 
rechten van betrokkenen en het correct omgaan met datalekken. Daarnaast is er zonder een 
duidelijke doelomschrijving kans op ongewild of ongeoorloofd gebruik van betrokken 
persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft samenwerkingsverbanden als 
aandachtpunt opgenomen in haar focus document 2020-2023. Gemeente Steenbergen is hieromtrent 
zeker nog niet in control.   
 
Bewustwording van privacy aspecten in het dagelijks werk, als ook domein specifiek, verdienen nog 
de nodige aandacht. Dit kan gaan om dataminimalisatie (niet meer persoonsgegevens vragen dan 
strikt noodzakelijk), de noodzaak om vooraf afspraken te maken over persoonsgegevens uitwisseling, 
en het niet langer bewaren van persoonsgegevens dan noodzakelijk of op basis van wettelijke 
verplichting. Het beheer van persoonlijke netwerk schijven en outlook e-mail bestanden verdient meer 
aandacht in de vorm van duidelijke werkinstructies.  
 
Het optimaliseren en proactief actueel houden van het dynamische register van verwerkingen verdient 
de nodige aandacht. Dit register kan gezien worden als een van de brondocumenten als het gaat om 
het aantoonbaar voldoen aan de AVG. De proceseigenaren (lijnmanagers) hebben een actieve rol en 
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verantwoordelijkheid bij het melden van nieuwe verwerkingen en het aangeven van wijzigingen van 
verwerkingen. 
 
Het  DPIA instrument (Data Protection Impact Assessment) wordt nog niet tot nauwelijks actief en 
tijdig gebruikt om risico’s van de verschillende verwerkingen van persoonsgegevens in kaart te 
brengen, adequate beveiligingsmaatregelen te treffen, en dit ook controleerbaar vast te leggen. Hier is 
de AVG aantoonbaarheidseis nadrukkelijk van toepassing. De gemeente geeft, door dit instrument wel 
te gebruiken, aan in control te zijn. 
 

Tot slot zal er op korte termijn begonnen moeten worden met het inrichten en gaan gebruiken van een 
PDCA cyclus om zo periodiek alle AVG vereisten, als onderdeel van de managementcyclus, op een 
planmatige wijze te toetsen en evt. bij te stellen. 
 
Het college en management zullen hun afzonderlijke verantwoordelijkheid moeten nemen en deze 
invulling geven, als proceseigenaren, om een hoger privacy volwassenheidsniveau te bereiken. 
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Inleiding  
De gemeente Steenbergen is zich steeds meer bewust van het belang van het beschermen van 
persoonsgegevens van haar burgers. Er worden immers bij de uitoefening van onze taken veel 
(privacy gevoelige) gegevens verwerkt van veel (kwetsbare) burgers in veel verschillende domeinen. 
Daarbij is ook aandacht voor persoonsgegevens van andere burgers, medewerkers, externen en 
zakenrelaties 
In de AVG wordt het wettelijk kader beschreven voor het verwerken van persoonsgegevens. Zo dient 
de gemeente transparant te zijn welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welk doel en met 
welke grondslag. Tijdens de bewaarperiode van persoonsgegevens moeten ze goed worden 
beveiligd, mogen ze niet zomaar voor een ander doel worden verwerkt en moeten ze na afloop 
worden vernietigd of geanonimiseerd. Aanvullend hebben we ook te maken met tal van privacyregels 
in sectorspecifieke wetgeving. Dit alles heeft gevolgen voor de inrichting van processen en systemen 
in en van de gemeente.  
Onder de verantwoordelijkheid van zowel het college van B&W, burgemeester als de gemeenteraad 
vindt een groot aantal verwerkingen van persoonsgegevens plaats. Daar vindt externe en interne 
toezicht op plaats. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de 
privacyregels in Nederland. Daarnaast dient de gemeente te beschikken over een interne 
toezichthouder: de Functionaris Gegevensbescherming (FG).  
Op 1-4-2018 hebben de bestuursorganen van gemeente Woensdrecht1 Paul Muller aangesteld als 
FG, die daarnaast ook actief was als FG voor de gemeente Steenbergen. Aanvullend is op 4-3-2020 
Dries Wiersma aangesteld als FG. Beiden zijn nu actief als FG voor 5 gemeenten, nl, Woensdrecht, 
Steenbergen, Zundert, Rucphen en Halderberge. 
De FG ziet erop toe dat de AVG intern wordt nageleefd. Het college dient erop toe te zien dat de FG 
naar behoren en tijdig wordt betrokken bij alle gelegenheden die verband houden met de bescherming 
van persoonsgegevens. De FG behoort in voldoende mate ondersteund te worden door hem toegang 
te verschaffen tot persoonsgegevens en verwerkingen daarvan en hem de benodigde middelen ter 
beschikking te stellen voor het vervullen van de taak en het in standhouden van zijn deskundigheid. 
De uitvoerende taken liggen bij de privacy officer, evt. ondersteund door een privacy team. Dit zijn 
medewerkers verdeeld over de diverse afdelingen, en zij fungeren als privacy ambassadeurs. 
De FG brengt jaarlijks een verslag uit aan de verwerkingsverantwoordelijke van zijn werkzaamheden, 
bevindingen en aanbevelingen. Dit jaarverslag is bedoeld voor de burgemeester en het college van 
B&W. De gemeenteraad zal als zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke en als controlerend orgaan 
van het college van B&W separaat het verslag ontvangen.  

Leeswijzer  
Deze jaarrapportage bestaat uit twee onderdelen. In het eerste deel wordt teruggekeken naar het jaar 
2019. Wat heeft de gemeente bereikt op het gebied van gegevensbescherming? Welke maatregelen 
zijn er genomen om te voldoen aan de AVG? In het tweede deel worden aanbevelingen gedaan om 
gegevensbescherming en privacy in het jaar 2021 naar een hoger niveau te tillen. Hierbij wordt waar 
nodig tevens aandacht geschonken aan de technische en organisatorische middelen die nodig zijn om 
dit hogere niveau te bereiken.  
De thema’s die in dit rapport worden genoemd zijn afkomstig uit het AVG borgingsproduct van de 
Informatiebeveiligingsdienst (IBD). Er worden zeven thema’s onderscheiden:  
 
1. Beleid 
2. Processen 
3. Organisatorische inbedding 
4. Rechten van betrokkenen 
5. Samenwerking 
6. Beveiliging 
7. Verantwoording 
 
In het borgingsproduct worden thema’s, criteria en maatregelen omschreven die de AVG vertalen naar 
een kwaliteitscyclus voor gegevensbescherming en privacy voor gemeentelijke processen.  
In bijlage 1 staat per thema aangegeven in hoeverre de gemeente de criteria reeds heeft 
geïmplementeerd.  

                                                             

1 Hiermee worden de drie bestuursorganen van de gemeente bedoeld: de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.  
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Deel 1. Terugblik op 2019 
 
Het jaar 2019 stond in het teken van de ‘lessons learned’ na het eerste AVG-jaar en verdere 
implementaties en verbeteringen. In dit deel van de rapportage zal worden teruggeblikt op hetgeen de 
gemeente in 2019 heeft bereikt en welke werkzaamheden zijn verricht. 
  

Beleid 
Het privacy beleid is het kader waarin de gemeente Steenbergen aangeeft aan welke principes zij zich 
houdt bij de verwerking van persoonsgegevens. Het laat zien hoe de gemeente omgaat met 
persoonsgegevens en welke maatregelen zij treft om te voldoen aan de relevante wet- en regelgeving. 
Het huidige privacy beleid is gebaseerd op een VNG format van 2018. Dit is echter naar huidige 
inzichten te algemeen en niet alles omvattend. Daarnaast is het binnen de organisatie niet of 
nauwelijks bekend, laat staan gedragen.  
Gerelateerd aan volwassenheidsniveau 3 is het volgende gerealiseerd: 
 
Er is algemeen privacy beleid vastgesteld voor de gehele organisatie waarin wordt uitgelegd hoe de 
gemeente omgaat met persoonsgegevens. Het privacy beleid is juridisch getoetst en goedgekeurd.  
Op de gemeentelijke website staat een privacyverklaring wanneer de gemeente via de website 
persoonsgegevens verzameld.  
Bezoekers van de gemeentelijke website worden voorafgaand geïnformeerd of de gemeente 
persoonsgegevens via de website verzameld, en zo ja voor welk doel. De gemeente informeert 
bezoekers van de gemeentelijke website actief of zij cookies plaatst, en zo ja welke cookies. 
 

Processen 
De verwerkingen van persoonsgegevens van de gemeente Steenbergen dienen te voldoen aan de 
AVG. Dit houdt in dat de werkprocessen die persoonsgegevens bevatten getoetst en ingericht moeten 
worden volgens de volgende beginselen: behoorlijkheid, transparantie, doelbinding, dataminimalisatie, 
opslagbeperking, juistheid, integriteit en vertrouwelijkheid. Daarnaast kan de gemeente in gevallen 
wettelijk verplicht zijn om gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA2) uit te voeren, om zo vast 
te stellen welke risico’s er zijn verbonden aan een bepaalde verwerking of processen en welke 
maatregelen er genomen moeten worden om deze risico’s te beperken. 
 
Gerelateerd aan volwassenheidsniveau 3 is het volgende gerealiseerd: 
 
De meeste verwerkingen waar de gemeente verwerkingsverantwoordelijk of medeverantwoordelijk 
voor is zijn, in de basis, in een register van verwerkingsactiviteiten opgenomen en dit kan eventueel 
worden overlegd aan de Autoriteit persoonsgegevens. 
De privacy officer is verantwoordelijke voor het onderhoud en de actualisatie van (onderdelen van) het 
register. 
Zowel het lijnmanagement als de privacyambassadeurs zijn bekend met het bestaan van de DPIA en 
het verplichte DPIA format van de organisatie.   
In het (werk)proces is vastgelegd welke technische en organisatorische maatregelen worden 
genomen om privacyrisico’s af te dekken, dan wel in te perken. 
Er is een overzicht van de uitvoerdata van de DPIA’s beschikbaar. 
 
In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de uitgevoerde DPIA’s door de gemeente Steenbergen 
voor het jaar 2019. 
 

                                                             

2 De gegevensbeschermingseffectbeoordeling wordt ook wel afgekort tot DPIA naar de Engelse term Data Protection 

Impact Assessment. 
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Organisatorische inbedding 
Voor een goede en juiste uitvoering is het van belang dat iedereen binnen de organisatie op de 
hoogte is van de beginselen van de AVG en het belang van privacy. Organisatorische inbedding 
betekent het toewijzen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en als belangrijke basis  
het creëren en op peil houden van bewustzijn. 
Er is energie gestoken in de organisatorische inbedding. Zo is de bewustwording vergroot door het 
organiseren van de leercirkel privacy. Deze bestaat uit een 0-meting, infografic met aandachtspunten, 
workshops en tot slot e-learning met afrondende toets. Het MT heeft deelname verplicht gesteld. 
Helaas is het niet gelukt om iedereen te laten deelnemen. Opvallend is ook dat het MT leden zelf niet 
of slechts te dele heeft deelgenomen aan de leercirkel. Voorbeeld gedrag was in deze gewenst.  
 
Gerelateerd aan volwassenheidsniveau 3 is het volgende gerealiseerd: 
 
De gemeente heeft een FG aangesteld en gepositioneerd. 
De contactgegevens zijn voor medewerkers en burgers bekendgemaakt. 
Naast deze FG is (juridische) kennis over privacy, gegevensbescherming en relevante wet- en 
regelgeving aanwezig binnen de organisatie in de persoon van de privacy officer. 
De privacy officer adviseert de gemeente op casusniveau omtrent de bescherming en de verwerking 
van persoonsgegevens. 
De verantwoordelijkheden op het niveau van lijnmanagement  zijn benoemd, belegd en vastgelegd. 
Iedere lijnmanager is verantwoordelijk voor privacy binnen zijn/haar domein. 
Het lijnmanagement betrekt de FG weliswaar bij aangelegenheden die verband houden met de 
bescherming van persoonsgegevens, alleen gebeurt dit nu nog reactief en op initiatief van de privacy 
officer. 
Medewerkers zijn in grote lijnen op de hoogte van de definitie van een datalek en weten bij wie zij een 
datalek intern moeten melden. 
Het privacy beleid is in algemene zin bekend gemaakt binnen de organisatie. 
Middels diverse communicatiekanalen, zoals intranet, cursussen en presentaties, wordt het privacy 
beleid van de gemeente toegelicht. 
Actualiteiten en ontwikkelingen die betrekking hebben op de werkwijze van de gemeente worden 
breed gedeeld en toegelicht. 
Er zijn voldoende middelen beschikbaar om privacybescherming te bevorderen in kennis, houding en 
gedrag van alle medewerkers in de organisatie.  
Medewerkers worden actief getraind om de kennis van het privacy echt en het privacy bewustzijn op 
het specifieke domein te verhogen. 
Medewerkers worden doorlopend bewust gemaakt van de risico’s en randvoorwaarden bij de omgang 
met persoonsgegevens, bijvoorbeeld door interne opleidingen of trainingen, het delen van DPIA’s en 
het verstrekken van adviesmateriaal. 
De FG wordt om advies en ondersteuning gevraagd bij de bewustwording. 
Alle medewerkers en externen hebben een geheimhoudingsverklaring.  
Alle ambtenaren zijn op de hoogte van de algemene geheimhoudingsplicht voor ambtenaren. 
 

Rechten van betrokkenen 
De gemeente Steenbergen dient degene van wie zij de persoonsgegevens verwerkt (betrokkene) 
zowel actief als passief te informeren over het verwerken, de wijze van het verwerken, de grondslag 
en de maatregelen die zij neemt om onrechtmatige toegang en - verwerking te voorkomen. Daarnaast 
stelt de AVG betrokkenen in staat om middels een aantal rechten controle en invloed uit te oefenen 
over zijn of haar persoonsgegevens.  Recht van inzage is tot nu toe het enige recht waarop beroep is 
gedaan en dit gebeurt sporadisch. 
 
In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van het aantal verzoeken van betrokkenen voor het jaar 
2019. 
 
Gerelateerd aan volwassenheidsniveau 3 is het volgende gerealiseerd: 
 
Betrokkenen worden geïnformeerd hoe zij een AVG-verzoek kunnen indienen. Op dit moment wordt 
alleen het recht van inzage vermeld op de gemeentelijke website. 
De contactgegevens van de FG zijn voor betrokkenen kenbaar gemaakt, zodat deze als 
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aanspreekpunt kan fungeren. 
Er is een werkproces ingericht om de rechten van betrokkenen te faciliteren. Dit geldt echter nu nog 
alleen voor het recht op inzage. Dit werkproces is alleen inzichtelijk voor de privacy officer. 
De systemen en voorzieningen van de gemeente faciliteren in principe de rechten van betrokkenen. 
 

Samenwerking 
De gemeente Steenbergen werkt op meerdere beleidsterreinen, in verschillende bedrijfsfuncties en in 
diverse rollen en hoedanigheden samen met (mede) overheden en private organisaties. In veel 
voorkomende gevallen zal er sprake zijn van een verwerking van persoonsgegevens tussen partijen: 
ontvangen van persoonsgegevens, verzenden van persoonsgegevens, maar ook het opslaan van en 
inzage hebben in persoonsgegevens valt onder dit begrip. Deze verwerkingen dienen dan ook te 
voldoen aan de AVG. De gemeente dient dan ook afspraken te maken met deze andere partijen.   
 
Gerelateerd aan volwassenheidsniveau 3 is het volgende gerealiseerd: 
 
Er is een register van verwerkingen en een register van verwerkingsovereenkomsten Dit zijn 
dynamische documenten. Dat wil zeggen ze actief bijgehouden moeten worden wanneer er sprake is 
van wijzigingen. Dit is nog niet het geval. De initiatieven tot het vullen en aanpassen van deze 2 
registers komen nu nog vrijwel alleen van de Privacy Officer. Dit terwijl de verantwoordelijkheid voor 
het actualiseren bij het lijnmanagement of proceseigenaren ligt. De PO loopt in de praktijk vaak achter 
de feiten aan. Met als gevolg 2 incomplete en niet actuele registers. 
Gerelateerd aan volwassenheidsniveau 3 is het volgende gerealiseerd: 
Er is een register van verwerkingen en een register van verwerkingsovereenkomsten Dit zijn 
dynamische documenten. Dat wil zeggen dat ze actief bijgehouden moeten worden wanneer er 
sprake is van wijzigingen. Dit is nog niet het geval. De initiatieven tot het vullen en aanpassen van 
deze 2 registers komen nu nog vrijwel alleen van de privacy officer. Dit terwijl de verantwoordelijkheid 
voor het actualiseren bij het teamanagement of  proceseigenaren ligt. De privacy officer loopt in de 
praktijk vaak achter de feiten aan. Met als gevolg 2 incomplete en niet actuele registers. 
Er is een toetsingskader op grond waarvan duidelijk is welke derde partij die namens/in samenwerking 
met de gemeente verwerker, gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke of zelfstandig 
verwerkingsverantwoordelijke is. Het daadwerkelijke gebruik hiervan is (nog) niet vastgesteld. 
De standaard verwerkingsovereenkomst is op afdelingsniveau beschikbaar. 
Het beheer van de verwerkingsovereenkomsten is belegd bij de privacy officer. 
 

Beveiliging 
Vanuit het algemene behoorlijkheidsbeginsel, het integriteitsbeginsel en het 
vertrouwelijkheidsbeginsel is het essentieel dat de gemeente Steenbergen passende technische en 
organisatorische maatregelen neemt ter beveiliging van persoonsgegevens. Daarnaast geldt er onder 
de AVG een meldplicht datalekken. Dit houdt in dat incidenten – waaronder inbreuken – op de 
beveiliging onder omstandigheden gemeld dienen te worden aan de AP en/of de betrokkene(n).  
In 2019 waren er 8 datalekken. Er is geen enkel datalek gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens.  
 
In bijlage 4 is een overzicht opgenomen van het aantal datalekken in 2019.  
 
Gerelateerd aan volwassenheidsniveau 3 is het volgende gerealiseerd: 
 
Er is een proces hoe de organisatie omgaat met incidenten – waaronder inbreuken - in verband met 
persoonsgegevens. Het is voor medewerkers duidelijk wanneer er sprake is van een inbreuk of 
incident in verband met persoonsgegevens. Anders is hier informatie voor beschikbaar 
In het proces worden de afwegingskaders omtrent het al dan niet melden aan de AP en het al dan niet 
melden aan de betrokkene beschreven. Het proces is centraal vastgesteld en toegankelijk voor alle 
medewerkers.  
Er is een verantwoordelijke aangesteld voor meldingen richting de AP en de burger. Er is een 
aanspreekpunt voor (vermoedens van) incidenten in verband met persoonsgegevens. 
De gemeente heeft een woordvoerder aangesteld voor de communicatie met media en inwoners. De 
gemeente registreert alle inbreuken en incidenten die verband houden met persoonsgegevens. 
In deze registratie wordt opgenomen welke inbreuken gemeld zijn aan de AP.  
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Wanneer de organisatie van mening is dat het incident geen inbreuk in verband met 
persoonsgegevens oplevert, wordt deze ook geregistreerd en wordt er bij registratie gemotiveerd 
waarom er geen sprake is van een inbreuk en de melding aan de AP achterwege kan blijven. 
Middels technische en organisatorische maatregelen wordt het risico op incidenten die verband 
houden met persoonsgegevens geminimaliseerd. In dat kader is de FG is betrokken geweest bij het 
opstellen van het informatieveiligheidsbeleid. 
Voor alle geautomatiseerde systemen zijn autorisatieschema’s vastgesteld. 
Er is een autorisatieprocedure voor het in- en uittreden van medewerkers en het wijzigen van functies. 
Verwerkingen worden zodanig ingericht dan rekening wordt gehouden met de beginselen van Privacy 
by Design (PbD) en privacy by default. 
Er wordt gezorgd voor een minimale gegevensverwerking door niet meer gegevens uit te vragen dan 
noodzakelijk. 
 

Verantwoording 
De AVG legt de verantwoordelijkheid bij de organisatie zelf om aantoonbaar te maken dat deze 
voldoet aan de privacyregels. Door te voldoen aan de verantwoordingsplicht, levert de organisatie een 
belangrijke bijdrage aan de bescherming van het grondrecht van mensen op privacy. Dit betekent dat 
het college van B&W aan moet kunnen tonen dat de verwerkingen van persoonsgegevens voldoen 
aan de beginselen van de AVG en aan de relevante wet- en regelgeving.  
 
Gerelateerd aan volwassenheidsniveau 3 is het volgende gerealiseerd: 
 
De verwerkingen van de organisatie zijn grotendeels vastgelegd in het register van 
verwerkingsactiviteiten. (Periodiek) toetsing aan het privacy beleid en de relevante wet- en 
regelgeving is niet vastgesteld. Het register kan ter beschikking gesteld worden aan de AP. 
Er is een actueel overzicht van verwerkingen waar een DPIA voor is uitgevoerd.  
De rapportages van de DPIA zijn beschikbaar. 
Er is een actueel register van alle incidenten, waaronder inbreuken in verband met 
persoonsgegevens.  Alle incidenten in verband met persoonsgegevens worden gedocumenteerd. 
Het beheer van dit register is in de organisatie belegd en ligt bij de privacy coördinator. 
De organisatie voert periodiek controles uit op de juiste werking van de getroffen 
beveiligingsmaatregelen. 
Rapportages worden beschikbaar gesteld aan de verantwoordelijke. 
De rapportages worden geëvalueerd en waar nodig worden beveiligingsmaatregelen aangepast. 
Periodiek worden de verantwoordelijk bestuursorganen geïnformeerd over de omgang met 
persoonsgegevens en de naleving van de AVG binnen de gemeente. 
De FG doet periodiek verslag aan het verantwoordelijk bestuursorgaan over de omgang met 
persoonsgegevens binnen de gemeente. 
 

Conclusie 
In 2019 heeft de gemeente Steenbergen heel wat werk verzet om de AVG te implementeren in de 
organisatie, de systemen en de processen.  
 
De privacy officer wordt in toenemende mate betrokken bij privacy vragen die binnen de organisatie 
spelen. Dit gebeurt in een aantal gevallen op initiatief van deze privacy officer. 
Procedures voor het afhandelen van beveiligingsincidenten en datalekken als ook  een procedure 
voor het behandelen van verzoeken in het kader van verzoeken in het kader van rechten van 
betrokkenen zijn opgesteld en operationeel. De laatste procedure betreft alleen het recht van inzage. 
Er is een register van verwerkingen dat als belangrijk, dynamisch brondocument voor aantoonbare 
vastlegging dient. Het geeft het merendeel van de verwerkingen binnen de gemeente weer.   
In voorkomende gevallen wordt er gewerkt met de standaard VNG verwerkingsovereenkomst die 
beschikbaar is voor de gehele organisatie.  
Over het algemeen kan gesteld worden dat de gemeente op de goede weg is om aantoonbaar te 
voldoen aan de AVG. In het proces dat de gemeente en haar medewerkers hierbij doorlopen, en de 
voortgang, wijkt niet noemenswaardig af van dat van andere vergelijkbare gemeenten. 
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Er zijn ook aandachtspunten voor de organisatie om aantoonbaar te kunnen voldoen aan de AVG. In 
het tweede deel van de rapportage zullen aanbevelingen worden gedaan om gegevensbescherming 
daadwerkelijk in te bedden in de organisatie.  
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Deel 2, Vooruitkijken naar 2020 
 

Gegevensbescherming onderdeel laten zijn van de processen en systemen van het college, en 
daarmee aantoonbaar voldoen aan privacywetgeving, is een continu proces. Het vraagt om structurele 
borging van dit onderwerp. Waar het jaar 2019 in het teken stond van de ‘lessons learned’ van het 
eerste jaar van de AVG en de verdere implementaties en verbeteringen, zal in 2020 de verdere 
inrichting van de interne privacy organisatie centraal staan. Hierbij kan gedacht worden aan: 

 
- Bewustwording t.a.v. privacy aspecten in de gemeentelijk organisatie en in het dagelijks werk 

blijvend aandacht geven. 
- Structuur brengen in nieuwe verwerkingen door een betere gebruik van het register van 

verwerkingen en daar waar nodig gebruik maken van DPIA’s. 
- Opzetten en borgen van de PDCA cyclus. 

Beleid 
Er is algemeen privacy beleid. Dit is gebaseerd op de VNG format 2018. Dit is echter naar huidige 
inzichten te algemeen en niet alles omvattend. Daarnaast is het binnen de organisatie niet of 
nauwelijks bekend, laat staan gedragen. 
 
Aanbevelingen in relatie tot het bereiken van volwassenheidsniveau 3: 
 
Actualiseer het privacy beleid, laat dit door het management bekrachtigen en actief uit dragen. Zowel 
binnen als buiten de organisatie. Zet daarvoor communicatiemiddelen in zoals intranet, 
lunchbijeenkomsten en cursussen. Stel, indien nodig, hiervoor een communicatieplan op. 
Het verdient aanbeveling het ambitieniveau t.a.v. het privacy volwassenheidsniveau en de tijd waarin 
de organisatie dit wil bereiken, op te nemen in dit beleid. 
Maak het privacy beleid leidend bij ontwerp en ontwikkelingen van (nieuwe) verwerkingen. 
Toets nieuwe ontwikkelingen, verwerkingen of wijzigingen van verwerkingen voorafgaand aan dit 
beleid en geldende wet- en regelgeving.   
Werk het privacy beleid  – waar nodig – domein specifiek uit. En zorg dat medewerkers van het 
domein op de hoogte zijn van de inhoud van deze domein specifieke uitwerking. Denk bv aan sociaal 
domein en HRM. 
Leg afspraken en maatregelen vast over de omgang met persoonsgegevens en 
gegevensbescherming van personen binnen de organisatie. Het gaat hierbij om persoonsgegevens 
van binnen de gemeentelijke organisatie, zoals de persoonsgegevens van medewerkers, 
gemeenteraadsleden, externen, etc. Zorg er vervolgens voor dat iedereen binnen de gemeente op de 
hoogte is van de inhoud van deze afspraken.  
Toets periodiek of verwerkingen in lijn zijn met dit privacy beleid en geldende wet- en regelgeving. 
Maak wijzigingen in het beleid bekend, zowel intern als extern.   
Actualiseer de privacy verklaring over de verzameling van persoonsgegevens via de gemeentelijke 
website. 
Informeer de bezoekers ook voorafgaand  actief of over het gebruik van cookies. 

Processen 
De verwerkingen van persoonsgegevens van de gemeente Steenbergen dienen te voldoen aan de 
AVG. Dit houdt in dat de werkprocessen die persoonsgegevens bevatten getoetst en ingericht moeten 
worden volgens de volgende beginselen: behoorlijkheid, transparantie, doelbinding, dataminimalisatie, 
opslagbeperking, juistheid, integriteit en vertrouwelijkheid. Daarnaast kan de gemeente in gevallen 
wettelijk verplicht zijn om gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA ) uit te voeren, om zo vast 
te stellen welke risico’s er zijn verbonden aan een bepaalde verwerking of processen en welke 
maatregelen er genomen moeten worden om deze risico’s te beperken 
 
Het aanvullen, optimaliseren en proactief actueel houden van het dynamische register van 
verwerkingen verdient de nodige aandacht. Dit register kan gezien worden als een van de 
brondocumenten als het gaat om het aantoonbaar voldoen aan de AVG. De proceseigenaren hebben 
een actieve rol en verantwoordelijkheid bij het melden van nieuwe verwerkingen en het aangeven van 
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wijzigingen van verwerkingen. 
 
Aanbevelingen in relatie tot het bereiken van volwassenheidsniveau 3: 
 
Maak inzichtelijk in welke werkprocessen, die de organisatie in huis heeft, persoonsgegevens worden 
verwerkt en leg deze werkprocessen vast. Het overzicht van deze werkprocessen wordt weergegeven 
in het register van verwerkingen. Nu zijn alleen een aantal werkprocessen beschikbaar in I-Navigator 
en het register van verwerkingen is niet compleet. 
Besteed in deze werkprocessen aandacht aan wat gegevensbescherming en de privacywetgeving 
concreet betekenen voor het betreffende team en hoe medewerkers om dienen te gaan met 
persoonsgegevens binnen de taken en werkzaamheden. Deze aandacht maakt privacy in de 
dagelijkse werkzaamheden toegankelijk en praktisch. 
Leg van alle verwerkingen binnen de gemeente vast welk doel en grondslag deze hebben en hoe er 
voldaan wordt aan de beginselen van proportionaliteit, subsidiariteit, integriteit en dataminimalisatie.  
Leg het resultaat van deze toetsing aan de AVG beginselen vast in het register van 
verwerkingsactiviteiten. 
Zorg voor actief beheer van het register van verwerkingsactiviteiten. Dit is een dynamisch document. 
De verantwoordelijke voor (onderdelen van) het register behoort te zorgen voor de daadwerkelijke 
actualisatie. Dit is een lijnmanagement verantwoordelijkheid. De privacy officer beheert het register 
van verwerkingen op basis van proactieve inpunt van de organisatie. 
Toets nieuwe verwerkingen of wijzigingen van bestaande verwerkingen structureel aan de beginselen 
uit de AVG en andere relevante wet- en regelgeving. Ook dit is een management 
verantwoordelijkheid. 
Beschrijf processen voor alle rechten van betrokkenen. (inzage, wijziging, beperking, verwijdering) 
Maak inzichtelijk welke bestaande verwerkingen een hoog privacy risico opleveren, bijvoorbeeld met 
behulp van het register van verwerkingsactiviteiten. Geef daarbij aan wanneer er voor welke 
verwerking een DPIA is uitgevoerd.  
Registreer rapportages van de DPIA’s  en maak ze makkelijk vindbaar voor de betrokken 
medewerkers.  
Breng bij nieuwe verwerkingen, of bij de aanschaf van nieuwe systemen, voorafgaand in kaart of deze 
een hoog risico voor de inbreuk op rechten en vrijheden van personen vormen en zo ja, voer een 
DPIA uit.Leg daarvoor een proces vast voor het uitvoeren en actualiseren van DPIA’s en stel een 
format vast voor zo’n DPIA dat bruikbaar is voor de hele organisatie. De organisatie heeft zo 
inzichtelijk wanneer een DPIA uitgevoerd zal worden en op welke wijze dit gebeurt.  
Actualiseer DPIA’s periodiek en ten minste om de 3 jaar, of vaker indien nodig. Aanleiding kan een 
wijziging in bestaande verwerkingen zijn. Houd een overzicht bij van uitvoerdata van de DPIA’s . De 
FG moet de actualiteit kunnen controleren. 

Organisatorische inbedding 
Voor een goede en juiste uitvoering is het van belang dat iedereen binnen de organisatie op de 
hoogte is van de beginselen van de AVG en het belang van privacy. Organisatorische inbedding 
betekent het toewijzen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en bewustzijn creëren.  
 

Privacy (en Informatieveiligheid) is geen op zichzelf staand programma maar een voorwaarde en een 
toetsingskader voor alle programma’s. De gemeente Steenbergen heeft ervoor gekozen om het 
lijnmanagement onder begeleiding van de privacy officer een werkprogramma uit te laten werken. In 
2020 is men hiermee gestart.  
 
Aanbevelingen in relatie tot het bereiken van volwassenheidsniveau 3: 
 
Zorg dat het voor de hele organisatie duidelijk is wie de FG is en wat zijn taken zijn.  
Zorg dat het management de FG tijdig en naar behoren betrekt bij alle aangelegenheden die verband 
houden met de bescherming van persoonsgegevens. Vraag de FG advies bij DPIA's, zowel 
voorafgaand als na afronding. 
Laat het management  proactief advies inwinnen alvorens zij persoonsgegevens verstrekt aan een 
externe partij, buiten de reguliere processen. 
Wijs eventueel binnen elke afdeling een privacy ambassadeur aan, die privacy gerelateerde vragen en 
opmerkingen verzamelt en op de hoogte is van de wensen en ontwikkelingen binnen het team.  Deze 
privacy ambassadeur dient als aanspreekpunt voor het gehele team en heeft nauw contact met de 
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privacy adviseur en de FG. Gezamenlijk vormen zij dan het privacy team. 
Zorg dat het organisatie breed bekend is welke verantwoordelijkheid de gemeente heeft ten aanzien 
van gegevensbescherming en welke privacy normen er gelden. Een bewustwordingscampagne zou 
hiervoor kunnen worden ingezet. 
Zorg dat medewerkers bekend zijn met het bestaan van het register van verwerkingen en bij wie zij 
wijzigingen kunnen doorgeven, zodat het register aangepast kan worden en actueel blijft. 
Deel actualiteiten en ontwikkelingen die betrekking hebben op de werkwijze van de gemeente en licht 
deze toe. 
Zorg dat medewerkers enkel toegang hebben tot de systemen die zij nodig hebben ter uitvoering van 
hun werkzaamheden. Stel voor alle geautomatiseerde systemen autorisatieschema’s vast.  
Zorg dat bij het verkrijgen van de autorisatie tot een bepaald systeem, kenbaar wordt gemaakt op 
welke manier de gemeente het gebruik van de gegevens in het systeem logt. 
De Ondernemingsraad (OR) hoort actief geïnformeerd en betrokken te zijn wanneer het gaat om het 
verwerken van alsmede de bescherming van de persoonsgegevens van medewerkers. Waar nodig 
moet toestemming worden verleend. 
Zorg dat er voldoende middelen beschikbaar komen om privacybescherming te bevorderen in kennis, 
houding en gedrag van alle medewerkers in de organisatie. Denk daarbij aan het actief trainen van  
management en medewerkers om de kennis van het privacy recht en het privacy bewustzijn op het 
specifieke domein te verhogen. 
Laat de FG adviseren en ondersteunen bij deze bewustwording. 
Zorg dat medewerkers die te maken hebben met bijzondere persoonsgegevens een specifieke 
geheimhoudingsverklaring ondertekend  hebben die ziet op het verwerken van die bijzondere 
persoonsgegevens. 
Een vastgestelde (herziene) governance structuur maakt rollen, taken en verantwoordelijkheden 
duidelijk en expliciet. 

Rechten van betrokkenen 
De gemeente Steenbergen dient degene van wie zij de persoonsgegevens verwerkt (betrokkene) 
zowel actief als passief te informeren over het verwerken, de wijze van het verwerken, de grondslag 
en de maatregelen die zij neemt om onrechtmatige toegang en - verwerking te voorkomen. Daarnaast 
stelt de AVG betrokkenen in staat om middels een aantal rechten controle en invloed uit te oefenen 
over zijn of haar persoonsgegevens.   
Aanbevelingen in relatie tot het bereiken van volwassenheidsniveau 3: 
De verwerkingsverantwoordelijke behoort processen in te richten om alle rechten van betrokkenen te 
faciliteren. Naast recht op inzage betreft het hier: 
- Het recht op rectificatie en aanvulling.  
- Het recht op vergetelheid. 
- Het recht op beperking van de verwerking. 
- Het recht van data portabiliteit. 
- Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.  
 
Voorwaarde is dat toe-, dan wel afwijzingscriteria bekend zijn en de processen vastgesteld en intern 
bekend zijn. 
 
Aanbevelingen in relatie tot het bereiken van volwassenheidsniveau 3: 
 
Het proces recht van inzage moet nog vastgelegd en vastgesteld te worden. Overige rechten kunnen 
grotendeels van dit proces worden afgeleid.  
Zorg dat medewerkers op de hoogte zijn van de rechten die inwoners en betrokkenen hebben in het 
kader van de AVG en van de procedures die hiervoor zijn ingericht. Hierdoor zijn zij in staat om 
dergelijke verzoeken te herkennen en er naar te handelen. 
Zorg dat de gemeente inzichtelijk heeft welke besluiten zij neemt op basis van automatisch verwerkte 
persoonsgegevens. (art 22 AVG) 
Zorg dat de systemen die de besluitvorming automatiseren regelmatig gecontroleerd en getest 
worden. Maak inzichtelijk of en welke besluiten er genomen worden op basis van automatisch 
verwerkte persoonsgegevens. Gedacht kan worden aan sollicitatieprocedures. Controleer 
rechtmatigheid van deze besluitvorming als ook de wijze waarop deze tot stand komt. 
Zorg dat alle systemen en voorzieningen van de gemeente de rechten van betrokkenen faciliteren.  
Neem bij de aanschaf van nieuwe systemen de mogelijkheid voor betrokkenen om hun rechten op 
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grond van de AVG uit te oefenen als criterium mee. Hierbij wordt gedoeld op het makkelijk kunnen 
verzamelen van de gevraagde persoonsgegevens. 
Informeer betrokkenen voorafgaand aan de verwerking actief, tijdig en adequaat over doel, grondslag 
en eventuele de bron van de gegevens als dit niet de betrokkenen zelf is. 
Vermeld ook bij aanvraagformulieren voor producten of diensten duidelijk welke gegevens worden 
verwerkt.  
Vraagt bij de aanvraag van producten en diensten niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk uit. 
(gegevensminimalisatie) 
In het uitzonderlijke geval waar voor verwerkingen toestemming als grondslag dient, vereist dit een 
actieve handeling. welke ook weer kan worden ingetrokken. Opgemerkt wordt dat het 
verwerkingsregister geen compleet overzicht geeft. 

Samenwerking 
De AVG legt de verantwoordelijkheid bij de organisatie zelf om aantoonbaar te maken dat deze 
voldoet aan de privacyregels. Door te voldoen aan de verantwoordingsplicht, levert de organisatie een 
belangrijke bijdrage aan de bescherming van het grondrecht van mensen op privacy. Dit betekent dat 
het college van B&W aan moet kunnen tonen dat de verwerkingen van persoonsgegevens voldoen 
aan de beginselen van de AVG en aan de relevante wet- en regelgeving. 
 
Aanbevelingen in relatie tot het bereiken van volwassenheidsniveau 3: 
 
De organisatie hoort inzichtelijk te hebben met welke externe partijen er sprake is van het verwerken 
(uitwisselen) van persoonsgegevens.  Inventariseer daarom aan welke partijen persoonsgegevens 
worden verstrekt en geef daarbij aan welke (categorieën van) persoonsgegevens deze partijen van de 
gemeente verkrijgen.  
Inventariseer ook van welke partijen de gemeente persoonsgegevens ontvangt en geef daarbij aan 
welke (categorieën van) persoonsgegevens de gemeente ontvangt.   
Maak inzichtelijk welke partijen zij aanmerkt als verwerker, gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke 
of zelfstandig verwerkingsverantwoordelijk. Geeft dit bv in het register van verwerkingen aan. 
Toets voorafgaand aan het inschakelen van externe partijen of er sprake is van het verwerken van 
persoonsgegevens en wanneer dit het geval is, maak dan voorafgaand aan de inschakeling afspraken 
over deze verwerking.  
Zorg ook bij ad hoc verzoeken om persoonsgegevens te delen  voor duidelijkheid over de rol van de 
derde partij. Maak dienovereenkomstig afspraken met de derde partij. 
In de praktijk blijken de verwerkingsovereenkomsten vaak al getekend te zijn alvorens de privacy 
aspecten worden afgestemd met de privacy adviseur. Vaak op initiatief of op aandringen van de 
andere partij. De gemeente Steenbergen dient hier zelf de initiator te zijn en sturend in het 
totstandkomingsproces, zoveel mogelijk gebruikmakend van de door gemeenten afgesproken 
verplichte VNG standaard verwerkingsovereenkomst. 

 

Beveiliging 
Vanuit het algemene behoorlijkheidsbeginsel, het integriteitsbeginsel en het 

vertrouwelijkheidsbeginsel is het essentieel dat de gemeente Steenbergen passende technische en 

organisatorische maatregelen neemt ter beveiliging van persoonsgegevens. Daarnaast geldt er onder 

de AVG een meldplicht datalekken. Dit houdt in dat incidenten – waaronder inbreuken – op de 

beveiliging onder omstandigheden gemeld dienen te worden aan de AP en/of de betrokkene(n). 

Voor een aanvulling op onderstaande aanbevelingen wordt verwezen naar de vereisten op grond van 
de BIO ( Baseline Informatieveiligheid Overheid) die sinds 01-01-2020 van kracht is. 
 
Aanbevelingen in relatie tot het bereiken van volwassenheidsniveau 3:  
 
Stel de procesbeschrijving omtrent incidenten – waaronder inbreuken - in verband met 
persoonsgegevens vast. Zorg voor een toepasselijk crisiscommunicatieplan opgesteld voor 
datalekken met een hoge impact. 
De inrichting van de standaardinstellingen is zo ingesteld, dat de meest privacy vriendelijke 
instellingen worden aangehouden. 
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Ook voor systemen die niet onder de DigiD audit vallen behoren de beveiligingsmaatregelen 
aantoonbaar een passend niveau van beveiliging te hebben, met inbegrip van vertrouwelijkheid, 
rekening houdend met de stand van de techniek en de uitvoeringskosten afgezet tegen de risico’s en 
de aard van de te beschermen persoonsgegevens. Test en evalueer de beveiligingsmaatregelen 
periodiek voor alle systemen. Leg wijze van testen, beoordelen en evalueren vast in beleid. 
Stel voor alle geautomatiseerde systemen autorisatieschema’s en procedures vast voor het in- en 
uittreden van medewerkers en het wijzigen van functies. Controleer deze autorisaties periodiek. 
Stel een eigen logging beleid vast en maak daarin keuzes. Deze kunnen afwijken van de standaard 
logging instellingen ingericht door de leverancier. Log vervolgens alle verwerkingen binnen 
geautomatiseerde systemen en controleer de logging bestanden periodiek. 
Richt verwerkingen zodanig in dat er rekening wordt gehouden met de beginselen van Privacy by 
Design (PbD) en Privacy by Default. 

Verantwoording 
De AVG legt de verantwoordelijkheid bij de organisatie zelf om aantoonbaar te maken dat deze 
voldoet aan de privacyregels. Door te voldoen aan de verantwoordingsplicht, levert de organisatie een 
belangrijke bijdrage aan de bescherming van het grondrecht van mensen op privacy. Dit betekent dat 
het college van B&W aan moet kunnen tonen dat de verwerkingen van persoonsgegevens voldoen 
aan de beginselen van de AVG en aan de relevante wet- en regelgeving. 
 
Aanbevelingen in relatie tot het bereiken van volwassenheidsniveau 3: 
 
Leg alle verwerkingen van persoonsgegevens door de organisatie vast in het register van 
verwerkingsactiviteiten en toets dit periodiek aan het privacy beleid en de relevante wet- en 
regelgeving. Dit is ook aangegeven bij de onderdelen ‘Processen’ en ‘Organisatorische inbedding’ 
Zorg voor een actueel overzicht van verwerkingen waar een DPIA voor is uitgevoerd, zoals ook 
beschreven bij de onderdelen ‘Processen’ en ‘Organisatorische inbedding’ 
Mocht het voorkomen dat de organisatie afwijkt van het advies van de FG, doet zij dit gemotiveerd en 
legt dit vast. 
Een PMS (Privacy Management System) kan hierbij van toegevoegde waarde zijn. 
Voer periodiek controles uit op de juiste werking van de getroffen beveiligingsmaatregelen, zoal ook 
beschreven bij het onderdeel ‘Beveiliging’. De rapportages hierover worden beschikbaar gesteld aan 
de verantwoordelijke, geëvalueerd,  en waar nodig worden beveiligingsmaatregelen aangepast. 
In het uitzonderlijke geval dat een verwerking plaats kan en mag vinden op grond van toestemming 
van de betrokkene, behoort de organisatie aan te kunnen tonen dat de betrokkene een volwaardige 
toestemming heeft gegeven voor de verwerking. In een procedure behoort verkrijgen en vastleggen te 
worden beschreven. Een register van ontvangen verklaringen van toestemming zorgt voor 
aanvullende aantoonbaarheid. 
De gemeente kan de transparantie over de omgang met persoonsgegevens vergroten door o.a. het 
publiceren van een publieke versie van het privacy beleid en het verstrekken van informatiefolders bij 
aanvragen van producten en diensten. 
Voorafgaand aan de verwerking van persoonsgegevens worden betrokkenen zoveel mogelijk 
geïnformeerd.  De gemeente publiceert – bijvoorbeeld op de gemeentelijke website – over de 
ontwikkelingen van de bescherming van privacy en de omgang met persoonsgegevens binnen de 
gemeente.  
De FG doet periodiek verslag aan het verantwoordelijk bestuursorgaan over de omgang met 
persoonsgegevens binnen de gemeente. Stel naar aanleiding van het verslag van de FG, als 
verantwoordelijken, vast welke acties en maatregelen de gemeente dient te nemen in een plan van 
aanpak. 

Conclusie 
Op het gebied van privacy en gegevensbescherming is er in 2020 zeker nog winst te behalen.  
Gemeten met de Privacy self assessment methode van het Centrum Informatiebeveiliging en 
Privacybescherming (CIP) haalt de gemeente een score van 1,5 op een schaal van 5. Hierbij betekent 
niveau 3 dat er in de basis voldaan wordt aan de AVG. 
Met name het vroegtijdig betrekken van de privacy functionarissen (FG en PO) bij nieuwe initiatieven 
door zowel college als management gaat deze winst opleveren. Dit zorgt nl. voor een tijdige toetsing 
van deze initiatieven aan de AVG vereisten. Niet als rem maar als belangrijke randvoorwaarde en 
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toetsingskader. Hiermee wordt voorkomen dat het proces stagneert of kosten gemaakt moeten 
worden voor het doen van verplichte aanpassingen. 
In dit verband wordt er aandacht gevraagd voor de samenwerkingsverbanden met andere gemeenten, 
netwerkorganisatie en overige. Niet in alle gevallen is de grondslag voor gegevensuitwisseling helder 
of de onderlinge verhoudingen van de deelnemende partijen en daarmee de afzonderlijke  
verantwoordlijkheden op het gebied van beheer, toegang, behandelen van verzoeken in het kader van 
rechten van betrokkenen en het correct omgaan met datalekken. Daarnaast is er zonder een 
duidelijke doelomschrijving kans op ongewild of ongeoorloofd gebruik van betrokken 
persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft samenwerkingsverbanden als 
aandachtpunt opgenomen in haar focus document 2020-2023. Gemeente Steenbergen is hieromtrent 
zeker nog niet in control.   
 
Bewustwording van privacy aspecten in het dagelijks werk, als ook domein specifiek, verdienen nog 
de nodige aandacht. Dit kan gaan om dataminimalisatie (niet meer persoonsgegevens vragen dan 
strikt noodzakelijk), de noodzaak om vooraf afspraken te maken over persoonsgegevens uitwisseling, 
en het niet langer bewaren van persoonsgegevens dan noodzakelijk of op basis van wettelijke 
verplichting. Het beheer van persoonlijke netwerk schijven en outlook e-mail bestanden verdient meer 
aandacht in de vorm van duidelijke werkinstructies.  
 
Het optimaliseren en proactief actueel houden van het dynamische register van verwerkingen verdient 
de nodige aandacht. Dit register kan gezien worden als een van de brondocumenten als het gaat om 
het aantoonbaar voldoen aan de AVG. De proceseigenaren hebben een actieve rol en 
verantwoordelijkheid bij het melden van nieuwe verwerkingen en het aangeven van wijzigingen van 
verwerkingen. 
 
Het  DPIA instrument (Data Protection Impact Assessment) wordt nog niet of nauwelijks actief en tijdig 
gebruikt om risico’s van de verschillende verwerkingen van persoonsgegevens in kaart te brengen, 
adequate beveiligingsmaatregelen te treffen, en dit ook controleerbaar vast te leggen. Hier is de AVG 
aantoonbaarheidseis nadrukkelijk van toepassing. De gemeente geeft, door dit instrument wel te 
gebruiken, aan in control te zijn. 
 
Tot slot zal er op korte termijn begonnen moeten worden met het inrichten en gebruiken van een 
PDCA cyclus om zo periodiek alle AVG vereisten, als onderdeel van de managementcyclus periodiek 
te toetsen en evt. bij te stellen. 
 
Het college en management zullen hun verantwoordelijkheid moeten nemen, en deze invulling geven 
als proceseigenaren, om een hoger privacy volwassenheidsniveau te bereiken. 
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Bijlage 1 - Stand van zaken AVG per onderwerp 
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Bijlage 2 - Overzicht DPIA’s 
 

 

 

Onderwerp DPIA Datum Status Opmerking 

ZVH “De Markiezaten” PIA 01-04-2019 Afgerond Risico’s benoemd en deels gemitigeerd. Positieve 

ontwikkeling tav awareness. 

Camera toezicht Zuid 16-04-2019 Afgerond  Risico’s benoemd en deels gemitigeerd. 

Prefill formulier 

evenementen 

23-7-2019 Afgerond Risico’s benoemd en deels gemitigeerd. 

Adresonderzoek LAA via IKP 09-05-2019 Afgerond Risico’s Benoemd en gemitigeerd. 
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Bijlage 3 – Overzicht beroep op rechten van betrokkenen 
 

In 2019 zijn er geen verzoeken in het kader van rechten van betrokkenen ontvangen. 
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Bijlage 4 - Overzicht datalekken 

 

 

Datalek Gemeld aan AP Gemeld aan 

betrokkenen 

Risico mitigerende maatregelen 

1  Nee  Nee Feedback raadslid. Voortzetten van 

standaardgewoonte te anonimiseren bij te 

publiceren stukken 

2  Nee  Nee  document is vergrendeld, alleen 

toegankelijk voor mensen met een 

toegangscode; voortaan pseudoniem 

3  Nee  Nee Het contact met meldende ontvangster  

beantwoordt met het ogenblikkelijk  

documenten persoonlijk ophalen. 

4  Nee  Nee 1. opheffen lek (realisatie 9:30 u)    2. De FG 

ingeschakeld voor vervolgacties.                                

3. In de broncode van het wsysteem is de 

burg gefixt. Daarnaast is door logging 

nagegaan of het aantal bezoeken of het 

toegangspatroon afweek van het gewone 

dagelijkse gebruik. 

5  Nee  Nee  1. opheffen van lek door anonimiseren van 

alle namen.        2. Ontvangstbevestiging 

met excuses aan melder. 

6  Nee  Ja  De mail is direct ingetrokken. Het zijn 

openbare persoonsgegevens. 

7  Nee  Ja  Logging op gebruik van het e-maiadres, 

aanschrijven e-mailadres met verzoek te 

reageren. Instructie tot verwijderen aan 

ontvanger. 

8  Nee   ja  Informeren dat de brief is gevonden en de 

gelopen risico's. De eigenaar is gevonden. 

Brief voor zijn ega gekopieerd. 

         

         

         

         

         

    

 


