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Samenvatting 

 
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 laatste jaren 
is er vanuit de overheid ook meer aandacht voor de wijze waarop de bedrijven als Microsoft, Amazon, 
Apple en Facebook met de persoonsgegevens omgaan. De gemeente maakt ook gebruik van deze 
aanbieders. Hoe kan dit veilig? De (gemeentelijke)overheid heeft hierin een belangrijke 
voorbeeldfunctie. Privacy en informatieveiligheid als onderdeel van privacy komen steeds prominenter 
op de agenda van bestuurders. Heeft de gemeente haar zaken goed voor elkaar? Zitten er voldoende 
en capabele mensen op de vraagstukken die hieromtrent spelen? Maakt de gemeente de juiste 
afwegingen en keuzes? En doet dit recht aan de fundamentele rechten van de mens? 
 
De verantwoordelijkheden voor de gemeente Steenbergen voor het verwerken van persoonsgegevens 
van burgers (en medewerkers)  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 de gemeente. Dit brengt verplichtingen met zich mee.  
 
In deze jaarrapportage staat beschreven welke acties en maatregelen er in 2021 zijn genomen om de 
doelstellingen en beginselen uit de AVG te behalen en te waarborgen. Ook bevat dit document 
aandachtspunten en actiepunten voor 2022. Adequaat, verantwoord en rechtmatig  omgaan met 
persoonsgegevens is een blijvend proces en zal dan ook aandacht blijven vergen van zowel bestuur, 
management als medewerkers.  
Bij de introductie van de Steenbergen Academie is veel aandacht voor privacy bewustwording van de 
medewerkers.  
De rol van Privacy Officer (PO) is ingevuld. De PO is een belangrijke schakel tussen de uitvoerende 
organisatie en de Functionaris Gegevensbescherming (FG). Daarnaast geeft hij operationeel invulling  
aan het intern borgen van de privacy vereisten en ondersteunt daarbij het verantwoordelijke 
lijnmanagement. Een gevolg is dat de FG zich kan richten op de invulling van de zuivere FG rol, 
advisering en toetsing. 
De PO wordt weer ondersteund door de privacy teamleden. Dit zijn momenteel de MT- leden en zij 
fungeren als privacy ambassadeurs. Liever zouden we zien dat betrokken medewerkers de 
kartrekkers zijn en MT leden de verantwoordelijkheid nemen en aanjagen. 
 
De beide FG’s zijn in augustus 2021 door het college als toezichthouder benoemd voor de Wet 
politiegegevens (Wpg). Dit was al het geval voor de AVG. 
In 2022 zal worden besproken wat dit betekent op het gebied van extra werkzaamheden en 
beschikbare capaciteit. Het toezicht op de Wpg valt verder buiten de scope van deze rapportage. 
Er is een start gemaakt met de volgens de (Wpg) verplichtte audit op de verwerking van 
politiegegevens door Boa’s in gemeentelijke dienst. Deze audit zal in 2022 worden afgerond waarna 
er een herstelplan zal moeten worden gemaakt om in 2022 alsnog aan de eisen te voldoen. 
 
Op het gebied van privacy en gegevensbescherming is er in 2022 zeker nog winst te behalen. Het 
data management systeem (DMS) Corsa is bijvoorbeeld niet privacy proof en is ook niet privacy proof 
te maken. Gebruikers kunnen teveel inzien. Ook zaken die niet bij hun functie horen. Het bedient wel 
het gemak. Maar gemak behoort niet tot de wettelijke grondslagen om gegevens in te mogen zien. 
 
Een ander belangrijk punt van aandacht is actieve logging van de systemen. Wie heeft wanner in welk 
dossier gekeken en met welk rechtmatig doel. Momenteel is actieve logging onvoldoende ingeregeld. 
 
De  privacy functionarissen (privacy officer en vervolgens FG voor advies) worden in toenemende 
mate betrokken bij nieuwe initiatieven waarbij persoonsgegeven worden gebruikt (data analyse) en 
uitgewisseld (samenwerkingsverbanden, convenanten, eenmalige initiatieven). Helaas is dit nog niet 
in alle gevallen zo en wordt er pas te laat aandacht besteed aan de randvoorwaarden privacy en 
gegevensbescherming. Dit levert dan vaak inefficiënt nawerk op waarbij AVG en IB helaas worden 
‘geframed’ als lastig en hinderlijk. 
Het verdient aanbeveling om bij elk gemeentelijk initiatief waarbij persoonsgegevens betrokken zijn, 
als voorwaarde te stellen dat er vooraf, en aantoonbaar getoetst wordt op eventuele privacy en 
informatieveiligheidsconsequenties. Dit maakt het mogelijk beide randvoorwaarden mee te wegen bij 
de besluitvorming. 
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In dit verband wordt ook hernieuwd 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, honoreren van rechten van 
betrokkenen en het  correct omgaan met datalekken. Daarnaast is er zonder een duidelijke 
doelomschrijving kans op ongewild of ongeoorloofd gebruik van betrokkene persoonsgegevens. 
Feitelijk zou de gemeente van partners ook het minimale volwassenheidsniveau van 3 moeten eisen. 
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft samenwerkingsverbanden als aandachtpunt opgenomen 
in haar focus document 2020-2023. Een voorbeeld hiervan is de kritiek van de AP op de uitvraag bij 
het Inlichtingen Bureau (IB). Deze uitvraag is disproportioneel. 
 
Dataminimalisatie verdient meer aandacht. Daarmee wordt bedoeld dat medewerkers alleen die data 
verzamelen die nodig zijn voor de uitvoering van hun taak. Screening van de gegevens uitvraag is 
daarbij een eerste stap. 
Ook verdient het actueel houden van het register van verwerkingen de nodige aandacht. Dit register 
kan gezien worden als een van de brondocumenten als het gaat om het aantoonbaar voldoen aan de 
AVG. Dit staat hoog op de prioriteitenlijst. 
 
Het  DPIA instrument (Data Protection Impact Assessment) wordt nog te weinig 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. Ook al is dat in 
een bepaalde gevallen wettelijk verplicht. Hier is de AVG aantoonbaarheidseis nadrukkelijk van 
toepassing. De gemeente geeft, door dit instrument wel te gebruiken, aan in control te zijn. 
 

Het verdient aanbeveling om een PMS (privacy management systeem) te gaan gebruiken. Deze 
applicatie maakt het mogelijk om alle AVG vereisten ( zoals beleid, procedures, werkwijzen, 
verwerkings-, en andere overeenkomsten ten behoeve van gegevensuitwisseling, DPIA’s en 
datalekregistratie) bij te houden en periodiek te evalueren volgens een PDCA-cyclus. Beschikbare 
capaciteit van privacy functionarissen kan zo beter worden benut en het auditeren wordt hierdoor 
vergemakkelijkt. 
 
Het college en management zullen hun afzonderlijke verantwoordelijkheid moeten nemen en deze 
invulling geven, als proceseigenaren, om het geambieerde volwassenheidsniveau te bereiken. 
 

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. Al zouden we 
graag zien dat het sneller gaat. 
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Inleiding  
 

Heeft u in Steenbergen al eens een Gorilla gezien? Deze flitsbezorger komen in de grote steden al 
veelvuldig voor. U zal zeggen wat heeft dat met privacy en informatieveiligheid als onderdeel van 
privacy van doen.  
Met name de jeugd in grote steden maakt gebruikt van Gorilla. Hoofdzakelijk vanwege gemak. De 
bestelling wordt ingevoerd op een app en binnen 10 minuten worden de boodschappen bezorgd. De 
gebruikers vertrouwen erop dat de gegevens die ze aan de app toevertrouwen in veilige handen zijn. 
Gorilla krijgt hiermee een schat aan informatie. De persoonsgegevens die de app verzameld is big 
data. En big data is het nieuwe goud.  
En voor je het weet worden er iedere morgen witte bolletjes bezorgd. En hiermee zou zij ingaan op de 
fundamentele rechten van de mens. De Artificial Inteligence heeft bepaald waar je behoefte aan hebt. 
 
De gemeente Steenbergen bezit ook big data. De burgers mogen erop vertrouwen dat de gemeente 
hier op een juiste wijze mee omgaat. Privacy en informatieveiligheid zijn een belangrijk onderdeel van 
de verantwoordelijkheid die de gemeente heeft. Heeft de gemeente haar zaken goed voor elkaar? 
Zitten er voldoende en capabele mensen op de vraagstukken die hieromtrent spelen? Maakt de 
gemeente de juiste afwegingen en keuzes? 
 
De ambtenaren zijn zich steeds meer bewust van het belang van het beschermen van 
persoonsgegevens van haar burgers. Er worden immers bij de uitoefening van hun 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 en de UAVG (uitvoeringswet AVG) wordt het wettelijk kader beschreven voor het 
verwerken van persoonsgegevens. Aanvullend heeft de gemeente te maken met tal van privacyregels 
in sectorspecifieke wetgeving. Dit alles heeft gevolgen voor de afgesproken werkwijzen en de 
inrichting van processen en systemen van de gemeente.  
 

Onder de verantwoordelijkheid van het college van B&W, de burgemeester als ook de gemeenteraad 
vindt een groot aantal verwerkingen van persoonsgegevens plaats. Daar vindt extern en intern 
toezicht op plaats.  
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de privacyregels in 
Nederland.  
De FG houdt toezicht op de naleving van de AVG door de gemeente en brengt jaarlijks een verslag uit 
aan de verwerkingsverantwoordelijke van zijn werkzaamheden, bevindingen en aanbevelingen. 
 
Dit jaarverslag is bedoeld voor de burgemeester, het college van B&W en de gemeenteraad als 
zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke en controlerend orgaan van het college van B&W. 
 

Leeswijzer  
 
Deze jaarrapportage bestaat uit twee onderdelen. 
In het eerste deel wordt teruggekeken naar het jaar 2021. Naar welke maatregelen er zijn genomen 
om te voldoen aan de AVG. In het tweede deel worden aandachtspunten benoemd om 
gegevensbescherming en privacy in het jaar 2022 naar een nog hoger niveau te tillen. 
 
Bijlage 1 bevat een grafisch overzicht van de status van de implementatie en borging van  

de AVG bij de gemeente Steenbergen, op basis van 7 criteria. 
Bijlage 2 t/m 4 geven een overzicht van resp.  

• uitgevoerde DPIA’s,  

• ontvangen verzoeken in het kader van de ‘rechten van betrokkenen’ 

• en een overzicht van de beveiligingsincidenten en datalekken in 2021 
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Deel 1. Terugblik op 2021 
 
Het jaar 2021 stond, net als 2020, in het teken van Covid-19. Verdere implementatie van de AVG 
vereisten heeft desondanks aandacht kunnen krijgen. Nog steeds geldt dat de basis er in principe 
staat maar dat de implementatie nog niet is afgerond om aan privacy volwassenheidsniveau 3 of 
hoger te voldoen. Met deze basis wordt dan ‘opzet’ en ‘bestaan’ bedoeld. De daadwerkelijk 
aantoonbare werking van de genomen maatregelen en het structureel en periodiek evalueren van de 
maatregelen met behulp van een PDCA cyclus (Plan Do Check Act) zal er toe leiden dat het  
noodzakelijk privacy volwassenheidsniveau wordt bereikt. 
 

 
Totale volwassenheidsscore gemiddelde van alle thema’s was 2,1 
 
Figuur 1 figuur laat zien hoe het eind 2021 vastgestelde privacy volwassenheidsniveau zich laat 
vertalen naar de gehanteerde 7 criteria. De gemiddeld score is 2,1 (1,5 in 2020) op een schaal van 5. 
Hierbij betekent niveau 3 dat er in de basis voldaan wordt aan de AVG. Niveau 4 betekent dat er een 
structurele periodieke evaluatie van alle AVG vereisten is ingericht en wordt uitgevoerd volgens een 
PDCA cyclus. 
 

 
Figuur 2 geeft weer in welke mate de totale set van AVG maatregelen is geïmplementeerd. 
Zie bijlage 1 voor een overzicht per criterium. 
 

Privacybeleid en informatieveiligheid 
 
Het privacy beleid is een 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. 
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Er is algemeen vastgelegd en vastgesteld  privacy beleid waarin wordt uitgelegd hoe de gemeente 
omgaat met persoonsgegevens en hoe de rollen, taken en verantwoordelijken zijn belegd. Het privacy 
beleid is door het management bekrachtigd en wordt actief uitgedragen. 

 
Op de gemeentelijke website staat in een privacyverklaring wanneer en hoe 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. 
Aanvullend informeert de gemeente bezoekers van de gemeentelijke website actief of zij cookies 
plaatst, en zo ja welke cookies. 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processen en organisatorische inbedding 
 
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 (DPIA1) 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. 
 
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 aandacht voor privacy. Organisatorische 
inbedding betekent het toewijzen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en bewustzijn 
creëren.  
 
Er is veel energie gestoken in de organisatorische inbedding. Zo is de bewustwording vergroot door 
het organiseren van de leercirkels. Dit is bv te concluderen uit het aantal deelnemers dat geslaagd is 
voor de afsluitende toets.  
 
Er is in 2021 begonnen met het uitvoeren van DPIA’s (data protection impact assessments) op 
bestaande verwerkingen. In 2021 zijn er geen DPIA’s afgerond. In 2022 zal het uitvoeren van deze 

 

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

Impact Assessment. 
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DPIA’s, naast die noodzakelijk voor nieuwe wetgeving of applicaties, de nodige aandacht en capaciteit 
vragen. Hiervoor moet er een planning gemaakt worden op basis van prioriteit. 
DPIA’s moeten gezien worden als een ‘goed gesprek’ met betrokken medewerkers over het (nieuwe) 
proces en de eventuele risico’s daarvan. De privacy officer is geen eigenaar maar faciliteert en 
ondersteunt hierbij de procesverantwoordelijke. 
 
In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de pre DPIA’s door de gemeente Steenbergen voor het 
jaar 2021. 
 

Rechten van betrokkenen 
De gemeente 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.   
 
Er zijn tot nu toe alleen verzoeken om inzage en vergetelheid ontvangen. Dat is als reden 
aangegrepen om geen verdere aandacht aan te geven aan het maken van procedures voor de 
overige rechten.  
 
In sommige gevallen wilden personen gebruikmakend van hun rechten op grond van de AVG  
proberen de gemeente aansprakelijk te stellen voor het overschrijden van de behandeltermijn om 
vervolgens een schadevergoeding te ontvangen. Dit is vergelijkbaar met pogingen tot misbruik van de 
WOB. Deze pogingen waren niet succesvol door doortastend optreden. 
 
In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van het aantal en soort verzoeken van betrokkenen in het jaar 
2021.  
 

Samenwerking 
De gemeente Steenbergen werkt op meerdere beleidsterreinen, in verschillende bedrijfsfuncties, in 
diverse rollen en hoedanigheden samen met (mede) overheden en private organisaties. In 
veelvoorkomende 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.   
 
Er is een register van verwerkingen en een register van verwerkingsovereenkomsten Dit horen 
dynamische documenten te zijn. 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. Terwijl de verantwoordelijkheid 
voor het actualiseren bij het lijnmanagement of /proceseigenaren behoort te liggen. De PO loopt in de 
praktijk vaak achter de feiten aan. Met als gevolg incomplete en niet actuele registers. 
 
De  privacy functionarissen (privacy officer en vervolgens FG voor advies) worden in toenemende 
mate betrokken bij nieuwe initiatieven waarbij persoonsgegeven worden gebruikt (data analyse) en 
uitgewisseld (samenwerkingsverbanden, convenanten, eenmalige initiatieven). Helaas is dit nog niet 
in alle gevallen zo en wordt er pas achteraf en te laat aandacht besteed aan de randvoorwaarden 
privacy en gegevensbescherming. Dit levert dan vaak inefficiënt nawerk op waarbij AVG en IB helaas 
worden ‘geframed’ als lastig en hinderlijk. 
Het verdient aanbeveling om bij elke gemeentelijk initiatief waarbij persoonsgegevens betrokken zijn, 
als voorwaarde te stellen dat er vooraf, en aantoonbaar  getoetst wordt op eventuele privacy en 
informatieveiligheidsconsequenties. Dit maakt het mogelijk beide randvoorwaarden mee te wegen bij 
de besluitvorming. 
 

Beveiliging 
 
Vanuit het algemene beschikbaarheidsbeginsel, het integriteitsbeginsel en het 
vertrouwelijkheidsbeginsel (BIV) is het essentieel dat de gemeente Steenbergen passende technische 
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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 bijlage 4 is een overzicht opgenomen van het aantal datalekken in 2021.  
 

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.  
 

Conclusie 
 
In 2021 is er binnen de gemeente Steenbergen heel wat werk verzet om de AVG te implementeren in 
de organisatie, de systemen en de processen.  
 
Over het algemeen kan gesteld worden dat de gemeente op de goede weg is om compliant te worden 
aan de AVG. In het proces daar naartoe loopt de gemeente niet uit de pas ten opzichte van de 
ontwikkeling die andere gemeenten doormaken.  
 
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 2022 
 

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 2020 in het teken stond van de ‘lessons learned’, zal in 2022 
de verdere inrichting van de interne privacy organisatie centraal staan. Hierbij kan gedacht worden 
aan: 
 

- Vasstellen van een privacy governance verbijzonderd naar de verschillende AVG vereisten 
(taak, bevoegdheid, verantwoordelijkheid) 

- Een duidelijke rolscheiding tussen Functionaris gegevensbescherming en Privacy Officer. 
- Het privacy team in haar kracht zetten als ambassadeurs op het gebied van privacy en hier 

tijd en gelegenheid voor bieden. 
- 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. 

 

Privacybeleid 
 
Het privacy beleid is een kader waarin de gemeente Steenbergen aangeeft aan welke principes zij 
zich houdt bij de verwerking van persoonsgegevens. Het geeft weer hoe de gemeente omgaat met 
persoonsgegevens, welke taken en verantwoordelijkheden er woorden onderkend en welke 
maatregelen zij treft om te voldoen aan de relevante wet- en regelgeving 
 
Aanbevelingen in relatie tot het bereiken van volwassenheidsniveau 3 
 
1.1 Er is een privacybeleid voor de gehele gemeente waarin wordt uitgelegd hoe de gemeente 

omgaat met persoonsgegevens en hoe de rollen, taken en verantwoordelijken zijn belegd. 

1.4 Het privacybeleid is door het management bekrachtigd en wordt actief uitgedragen. 

1.5 Het privacybeleid is bekend binnen en buiten de organisatie. Communicatiemiddelen worden 

hiervoor ingezet, zoals intranet, lunchbijeenkomsten en cursussen. 

1.6 Er is een communicatieplan om het beleid actief uit te dragen. 

2.1 Nieuwe ontwikkelingen, verwerkingen of wijzigingen van verwerkingen worden voorafgaand 

getoetst aan het beleid en geldende wet- en regelgeving. 

3.1 Er is - waar nodig - domeinspecifiek privacybeleid waarin wordt beschreven hoe het betreffende 

domein omgaat met (sectorspecifieke) wet- en regelgeving, persoonsgegevens en 

gegevensbescherming.  

3.2  Medewerkers van het domein zijn op de hoogte van de inhoud van de domeinspecifieke 

uitwerking. Communicatiemiddelen worden hiervoor ingezet, zoals intranet, lunchbijeenkomsten en 

cursussen. 

4.1 Er zijn afspraken hoe de organisatie omgaat met persoonsgegevens van binnen de gemeentelijke 

organisatie, zoals de persoonsgegevens van medewerkers, gemeenteraadsleden, externen, etc. 

4.2 Binnen de gemeente is eenieder op de hoogte van de inhoud van deze afspraken. Hier worden 

communicatiemiddelen voor ingezet, zoals intranet, lunchbijeenkomsten en cursussen. 

5.1 Periodiek wordt gecontroleerd of verwerkingen in lijn zijn met het privacybeleid van de organisatie 

en geldende wet- en regelgeving. 

5.2 Het beleid wordt indien nodig geactualiseerd en verbeterd. 

5.3 Wijzigingen in het beleid zijn duidelijk en bekend, zowel intern als extern. 

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, 
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opslagbeperking, juistheid, integriteit en vertrouwelijkheid. Daarnaast kan de gemeente in gevallen 
verplicht zijn om een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) uit te voeren.  
 
Aanbevelingen in relatie tot het bereiken van volwassenheidsniveau 3 
 
4.1 Alle verwerkingen binnen de gemeente hebben een doel, een grondslag en voldoen aan de 
beginselen van proportionaliteit, subsidiariteit en dataminimalisatie. De persoonsgegevens zijn juist en 
de organisatie is transparant in de wijze van het gebruik van de persoonsgegevens. De verwerkingen 
zijn getoetst aan deze beginselen. 
4.2 Het resultaat van de toetsing aan de AVG beginselen zijn vastgelegd in het register van 
verwerkingsactiviteiten. 
5.1 Er is ten minste één verantwoordelijke voor het onderhoud en de actualisatie van (onderdelen van) 
het register.   
6.1 In de processen staat ten minste het volgende beschreven:  
- Op welke wijze verzoeken kunnen worden ingediend; 
- Wie verantwoordelijk is voor de afhandeling; 
- De termijnen; 
- De criteria voor het toewijzen en afwijzen van een verzoek. 
7.3 Rapportages van de DPIA’s zijn geregistreerd en makkelijk vindbaar voor de betrokken 
medewerkers. 
7.4 Bij nieuwe verwerkingen of bij de aanschaf van nieuwe systemen wordt voorafgaand in kaart 
gebracht of deze een hoog risico voor de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer vormen en zo 
ja, wordt een DPIA uitgevoerd. 
8.1 De organisatie heeft inzichtelijk wanneer een DPIA uitgevoerd zal worden en op welke wijze dit 
gebeurd. 
8.3 DPIA’s worden periodiek geactualiseerd, ten minste om de 3 jaar of vaker indien nodig, zoals bij 
wijzigingen in bestaande verwerkingen. 
9.1 Op directieniveau is (ten minste) één DPIA-format voor de hele organisatie vastgesteld. 
9.2 Het format is beschikbaar en bekend voor de gehele organisatie.   
10.1 Zowel het lijnmanagement als de privacyambassadeurs zijn bekend met het bestaan van de 
DPIA en het verplichte DPIA format van de organisatie.   
10.2 Nieuwe verwerkingen of wijzigingen van bestaande verwerkingen worden actief aangemeld bij de 
verantwoordelijke en de privacyofficer, zodat deze kan toetsen of een DPIA noodzakelijk is. 
10.3 De belangenafweging om al dan niet over te gaan tot een DPIA wordt vastgelegd. 
11.1 Het verslag en de rapportage van de uitgevoerde DPIA met het advies van de FG wordt ter 
besluitvorming voor gelegd aan de verantwoordelijke. 
11.2 De verantwoordelijke motiveert de besluitvorming die afwijkt van het advies van de FG. 
12.1 De uitkomsten van de DPIA en het advies van de FG worden gedeeld met de betrokken 
medewerkers. 
12.2 De uitkomst van de DPIA en het advies van de FG wordt indien nodig organisatiebreed 
beschikbaar gesteld.   
13.1 In het (werk)proces is vastgelegd welke technische en organisatorische maatregelen worden 
genomen om privacyrisico’s af te dekken, dan wel in te perken. 
13.2 Deze maatregelen worden opgenomen in het register van verwerkingsactiviteiten. 
14.1 Er is een overzicht van de uitvoerdata van de DPIA’s beschikbaar. 
14.2 Het overzicht is actueel. De FG controleert de actualiteit van de DPIA’s. 
 
 
 
 

Organisatorische inbedding 
 
Voor een goede en juiste uitvoering is het van belang dat eenieder 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 
 
Aanbevelingen in relatie tot het bereiken van volwassenheidsniveau 3 
 



  

   

 

 

12 

 

1.2 De FG wordt tijdig en naar behoren betrokken bij alle aangelegenheden die verband houden met 
de bescherming van persoonsgegevens. 
3.3 Het lijnmanagement betrekt de FG tijdig en naar behoren bij alle aangelegenheden ie verband 
houden met de bescherming van persoonsgegevens. 
3.4 Het lijnmanagement wint advies het alvorens zij persoonsgegevens verstrekken aan een externe 
partij. 
4.1 De privacyambassadeur dient als aanspreekpunt voor de gehele afdeling. 
4.2 De privacyambassadeur heeft nauw contact met de FG en de privacyofficer. 
4.3 Alle medewerkers zijn bekend met de privacyambassadeur van hun afdeling. 
4.4 Alle ambassadeurs tezamen vormen met de FG en de privacyofficer het privacyteam, welk actief 
opmerkingen, ontwikkelingen en vragen uit de organisatie ophalen. 
5.1 De verantwoordingsplicht van de gemeente is bekend. 
5.2 Organisatiebreed is eenieder op de hoogte van het bestaan van het register van 
verwerkingsactiviteiten. 
5.3 Medewerkers weten bij wie zij wijzigingen kunnen doorgeven, zodat het register aangepast kan 
worden en actueel blijft. 
5.4 Voorafgaand aan een nieuwe verwerking of het wijzigen van een bestaande verwerking, vindt een 
toets plaats of dit binnen de geldende wet- en regelgeving mogelijk is. 
5.5 Voor verwerkingen met een hoog risico wordt voorafgaand aan de wijziging dan wel invoering een 
DPIA uitgevoerd. 
6.1 Medewerkers zijn op de hoogte van de omgang met persoonsgegevens door de organisatie. 
6.2 Het privacybeleid is bekend gemaakt binnen de organisatie. 
6.3 Middels diverse communicatiekanalen, zoals intranet, cursussen en presentaties, wordt het 
privacybeleid van de gemeente toegelicht. 
6.4 Actualiteiten en ontwikkelingen die betrekking hebben op de werkwijze van de gemeente worden 
breed gedeeld en toegelicht. 
7.2 Binnen de organisatie is een verantwoordelijke aangesteld voor de afhandeling van verzoeken. 
7.3 Medewerkers kunnen een verzoek herkennen en weten naar wie zij deze kunnen doorsturen. 
8.1 Voor alle geautomatiseerde systemen zijn autorisatieschema’s vastgesteld. 
9.1 Toegangsrechten worden actief aangepast wanneer een medewerker uit dienst treedt. 
9.2 Toegangsrechten worden actief aangepast wanneer een medewerker van functie verandert. 
10.1 Bij het verkrijgen van de autorisatie tot een bepaald systeem, wordt kenbaar gemaakt op welke 
manier de gemeente het gebruik van de gegevens in het systeem logt. 
11.1 De OR wordt actief geïnformeerd over privacy en gegevensbescherming voor wat betreft het 
personeel. 
12.2 Medewerkers worden actief getraind om de kennis van het privacyrecht en het privacybewustzijn 
op het specifieke domein te verhogen. 
12.3 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. 
12.4 De FG wordt om advies en ondersteuning gevraagd bij de bewustwording. 
13.2 Medewerkers die te maken hebben met bijzondere persoonsgegevens hebben tevens een 
specifieke geheimhoudingsverklaring ondertekend die ziet op het verwerken van die bijzondere 
persoonsgegevens. 
13.3 Alle externen hebben een integriteits- en geheimhoudingsverklaring ondertekend. 
 

Rechten van betrokkenen 
 
De gemeente Steenbergent 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 

2.2 Er is een proces voor het recht op rectificatie en aanvulling. 
2.3 Er is een proces voor het recht op vergetelheid. 
2.4 Er is een proces voor het recht op beperking van de verwerking. 
2.5 Er is een proces voor het recht van dataportabiliteit. 
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5.3 Bij de aanschaf van nieuwe systemen wordt de mogelijkheid voor betrokkenen om hun rechten op 
grond van de AVG uit te oefenen als criterium meegenomen. 
6.2 Medewerkers weten wie proceseigenaar is en naar wie zij het verzoek door kunnen sturen 
7.2 Voorafgaand aan de verwerking worden betrokkenen geïnformeerd over de soort gegevens die 
worden verwerkt, de bron van gegevens, het doel van de verwerking, de grondslag van de verwerking, 
aan wie de gegevens worden verstrekt. 
7.3 Bij aanvraagformulieren voor producten of diensten staat duidelijk welke gegevens worden 
verwerkt. 
 

Samenwerking 
 
De gemeente Steenbergent 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 
 
Aanbevelingen in relatie tot het bereiken van volwassenheidsniveau 3 
 
4.1 De gemeente heeft met alle verwerkers afspraken gemaakt over de verwerking van 

persoonsgegevens. 

6.2 Het beheer van de afspraken is in de organisatie belegd. 

7.1 Eenmalige gegevensverstrekkingen worden getoetst aan de beginselen van de AVG en andere 

relevante wetgeving. 

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 

 

1.2 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.   

1.3 Het proces is centraal vastgesteld en toegankelijk voor alle medewerkers. 

1.6 Er is een crisiscommunicatieplan opgesteld voor datelekken met een hoge impact.  

3.2  De beveiligingsmaatregelen worden periodiek getest en geëvalueerd. 

5.1 Alle verwerkingen binnen geautomatiseerde systemen worden gelogd. 

5.2 Loggingsbestanden worden periodiek gecontroleerd. 

6.1 De voor de verwerking gebruikte mechanismen zijn zo ontworpen dat zij zoveel mogelijk rekening 

houden met de privacy van betrokkenen en de AVG-beginselen. 

6.2 De inrichting van de standaardinstellingen is zo ingesteld, dat de meest privacyvriendelijke 

instellingen worden aangehouden. 

6.3 Er wordt gezorgd voor een minimale gegevensverwerking door niet meer gegevens uit te vragen 

dan noodzakelijk. 
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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 
 
1.1 Er is een actueel en getoetst register van verwerkingsactiviteiten. 
2.1 De rapportages van de DPIA zijn beschikbaar. 
4.1 Periodiek worden controles uitgevoerd om de juiste werking van de getroffen 
beveiligingsmaatregelen te controleren. 
4.3 De rapportages worden geëvalueerd en waar nodig worden beveiligingsmaatregelen aangepast. 
5.2 Er is een proces waarin is vastgelegd op welke manier de organisatie intrekkingen van 
toestemming behandeld en bewaard. 
5.6 Het intrekken van toestemming is even eenvoudig als het geven van toestemming. 
6.1 De gemeente is transparant over de omgang met persoonsgegevens door o.a. het publiceren van 
(een publieke versie van) het privacybeleid en het verstrekken van informatiefolders bij aanvragen van 
producten en diensten. 
6.2 Voorafgaand aan de verwerking van persoonsgegevens worden betrokkenen zoveel mogelijk 
geïnformeerd.   
7.2 Naar aanleiding van het verslag van de FG stellen de verantwoordelijken vast welke acties en 
maatregelen de gemeente dient te nemen in een plan van aanpak. 
8.1 De gemeente publiceert – bijvoorbeeld op de gemeentelijke website – over de ontwikkelingen van 
de bescherming van privacy en de omgang met persoonsgegevens binnen de gemeente. 
 

Conclusie 
 
Op het gebied van privacy en gegevensbescherming is er in 2022 zeker nog winst te behalen. Het 
zaaksysteem is bijvoorbeeld niet privacy proof en is ook niet privacy proof te maken. Gebruikers 
kunnen teveel inzien. Ook zaken die niet bij hun functie horen. Het bediend wel het gemak. Maar 
gemak behoort niet tot de wettelijke grondslagen om gegevens in te mogen zien. 
Een ander belangrijk punt van aandacht is actieve logging van de systemen. Wie heeft wanner in welk 
dossier gekeken en met welk rechtmatig doel. Momenteel is actieve logging onvoldoende ingeregeld. 
Zorg voor een tijdige toetsing van nieuwe initiatieven aan de AVG vereisten. Niet als rem maar als 
belangrijke randvoorwaarde en toetsingskader. 
Denk aan 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, honoreren van rechten van betrokkenen en het  correct omgaan met datalekken. Daarnaast 
is er zonder een duidelijke doelomschrijving kans op ongewild of ongeoorloofd gebruik van betrokkene 
persoonsgegevens. Stel ook het volwassenheidsniveau van contractpartners vast > 3. De Autoriteit 
Persoonsgegevens heeft samenwerkingsverbanden als aandachtpunt opgenomen in haar focus 
document 2020-2023 Gemeente Steenbergen is hieromtrent zeker nog niet in control.   
 
Dataminimalisatie verdient meer aandacht. Daarmee wordt bedoeld dat medewerkers alleen die data 
verzamelen die nodig zijn voor de uitvoering van hun taak. Screening van de gegevens uitvraag is 
daarbij een eerste stap. 
 
Ook verdient het actueel houden van het register van verwerkingen de nodige aandacht. Dit register 
kan gezien worden als een van de brondocumenten als het gaat om het aantoonbaar voldoen aan de 
AVG.  
 
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 
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aantoonbaarheidseis nadrukkelijk van toepassing. De gemeente geeft, door dit instrument wel te 
gebruiken, aan in control te zijn. 
 
De FG informeerde de gemeente secretaris over de verwerking van persoonsgegevens aangereikt 
door Meld Misdaad Anoniem. Het ontbreekt aan de noodzakelijke randvoorwaarden van verwerking. 
Er wordt aangeraden daartoe een protocol van verwerking van gegevens op te stellen. Met daarin 
behandeld de vragen wie, wanneer, welke, hoelang bewaard 
 

Tot slot zal er op korte termijn begonnen moeten worden met het inrichten 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 

 

Beleid

Ja Nee

Processen

Ja
Nee
Onbekend
Niet van toepassing

Organisatorische 
inbedding

Ja Nee

Samenwerking

Ja Nee

Onbekend Niet van toepassing

Gedeeltelijk

Rechten van 
betrokkenen

Ja Nee

Onbekend Niet van toepassing

Gedeeltelijk

Beveiliging

Ja Nee

Onbekend Niet van toepassing

Gedeeltelijk

Verantwoording

Ja Nee

Onbekend Niet van toepassing

Gedeeltelijk

Totaal

Ja Nee

Onbekend Niet van toepassing

Gedeeltelijk
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Bijlage 2 - Overzicht DPIA’s 
 

 

2021 

Onderwerp DPIA Datum Status Opmerking 

Inergy, financieel 

plannings- en controle 

packet “LIAS” 

08-07-2021 Afgerond Geen DPIA verplichting 

Activeren van 

inlogaccount 

leeromgeving 

30/09/2021 PO; niet alle 

verwerkingen 

beschreven  

Uitkomst pre-DPIA: DPIA verplicht 

ACaas (ARAS -Cardassess 

as a service) 

03-11-2020  PO; nu geen 

foto-

aangehouden 

vanwege 

keuze in 2021 

over 

fotogebruik 

Geen DPIA verpliching 

Cadeaubonnen 

duurzaamheid Regionaal 

Energieloket 

30-09-2021  Ingetrokken; werkwijze veranderd; nu verwerking zonder 

persoonsgegevens 
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Bijlage 3 – Overzicht beroep op rechten van betrokkenen 
 

In 2021 zijn er diverse verzoeken in het kader van rechten van betrokkenen ontvangen. 

K.S. N.  18-08-2020 Inzage Beroep tegen beslissing; 2e afwijzing; 

afgerond.. 

K.S.N. 09-07-2021  Wrakingsverzoek Rechtbank; toegekend; 

afgerond. 

K.S. N.  18-08-2020 Beroep 

beslissing 

inzageverzoek 

Beroep bij Raad van State; loopt nog. 

D.K.  02-03-2021 inzage Besluit met persoonsgegevens naar 

betrokkene: afgerond. 

D.K.  28-06-2021 wissing Besluit Bewaartermijnen aanhouden: 

afgerond. 

D.K.  02-08-2021 bezwaar Besluit college BW: advies 

Bezwarencommissie over te nemen:   

beslissing Gemeente inzake wissen is juist 

genomen; afgerond. 

D.K.  07-11-2021 Dwangsom na 

ingebrekestelling 

Dwangsom toegekend wegens ziekte 

medewerker; afgerond. 

 

 

  

Zaak Datum AVG-recht Opmerking 
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Bijlage 4 - Overzicht datalekken 
2021 

Datalek Gemeld aan 

AP 

Gemeld aan 

betrokkenen 

Risico mitigerende maatregelen 

1 Datalek: mail aan 30 

journalisten 

Nee Ja Schaal: klein ;Impact Verwaarloosbaar. Mail 

ingetrokken, Melding aan betrokkenen met 

verzoek tot verwijderen van originele mail. 

Voort aan: BCC veld gebruiken voor extern 

gerichte mail 

2 Beveiligingsincident: 

datalek van derden partij  

Nee Nee   Schaal: klein; Impact Verwaarloosbaar: 

Verzoek aan ING om betrokkene te 

informeren 

3 Datalek: WOZ aanslag 

naar verkeerde adres door 

naamsverwisseling 

Nee Ja   Schaal klein: Impact: Verwaarloosbaar; 

Brief was aan Vereniging gericht 

4 Beveiligingsincident: 

datalek van derden partij 

dat binnen de gemeente is 

geconstateerd 

Nee Ja De share-omgeving is nagezien; e.e.a. terug 

te voeren op verwijderwerkzaamheden 

wegens  vertrek van de derden partij uit 

deze digitale omgeving  

5 Datalek: Prints in andere 

gemeente gevonden 

Nee Ja   Binnen de share-omgeving is een nieuw 

printprogramma geïnstalleerd dat niet 

deugdelijk bleek. Gedeactiveerd.  

6 Beveiligingsincident: 

Naamsverwisseling bij 

mailgebruik 

Nee Ja  Schaal: klein.  Impact: verwaarloosbaar. Een 

medewerker met dezelfde naam ontvangt 

een mail die voor collega in Loon op Zand 

bedoeld is. Extra check   op naam én 

accountsnaam 

7 Beveiligingsincident Nee Ja Schaal: klein Impact: beperkt. Een 

informatie-leverend bedrijf vergeet 

informatie af te schermen. Het bedrijf is 

gewaarschuwd, bestand verwijderd, 

verzoek betrokkenen te informeren.  

8 Beveiligingsincident Ja Ja    Schaal: Groot. Impact: achteraf  beperkt. 

1200 geadresseerden kunnen elkaars e-

mailaccount zien bij het openen van mail. 

Ongeopende mail is ingetrokken; alle 

geadresseerden zijn aangeschreven met 

verzoek tot verwijderen ovv excuses. Er is 

een vervangende originele mail gestuurd. 

9. Datalek Nee Ja Schaal: klein. Impact: merkbaar door 

ergernissen. Wachttijd is aanleiding de 

printer te verlaten. Document slingert bij 

printer. Melding servicedesk dat wachttijd 

onevenredig lang is.  
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10. Datalek Nee Ja Schaal: klein. Impact: verwaarloosbaar. 

Verkeerde printer geselecteerd. Beter 

opletten bij keuze van printer.  

11. Datalek Nee Ja Schaal: klein. Impact: achteraf beperkt. Een 

nieuwe medewerker werkt zonder 

autorisatie. Autorisatiebeleid aangescherpt, 

12. Beveiligingsincident Nee Ja Schaal: middel. Impact: achteraf 

verwaarloosbaar. 116 medewerkers kunnen 

in mappen van de gemeente Zundert 

werken. Na onderzoek: Dit is in 

werkelijkheid niet gebeurd. De toegang is 

op slot gezet.  

13. Datalek Nee Ja Schaal: klein. Impact: achter 

verwaarloosbaar. Persoonsgegevens 

zichtbaar na anonimiseren in het kader van 

melding bouwstop. Melding ingetrokken, 

geanonimiseerd en herplaatst. Eigenaar 

geïnformeerd.  

14. Datalek Nee Nee Schaal: klein. Impact: beperkt. Bestuurlijke 

mail via “AAN”-veld. Mail-etiketten vanuit 

PO met deze afdeling doorgenomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


