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Inleiding
Op 25 mei 2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden.
Per 25 mei 2018 is de AVG van toepassing en vervangt deze de Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU.
De nieuwe wetgeving geeft een persoon meer privacyrechten en een organisatie meer
verantwoordelijkheden.
Op 25 mei 2018 is de gemeente wettelijk verplicht om ten minste aan een aantal AVG-maatregelen
te voldoen. Vanaf dat moment zal er ook worden gehandhaafd op de AVG. De Autoriteit
Persoonsgegevens (AP) is toezichthouder. De AVG geldt voor alle organisaties, publiek en
commercieel, die persoonsgegevens verwerken. De nieuwe regels betekenen een flinke verzwaring
ten opzichte van de huidige regels met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
Ter voorbereiding op de AVG is een Kempenbrede projectgroep AVG actief die gezamenlijk optrekt
met als doelstelling te voldoen aan de minimale eisen van de AVG per 25 mei 2018.
Kernboodschap
Binnen de Kempengemeenten en de Samenwerking Kempengemeenten (SK) is de afgelopen tijd
hard gewerkt om op 25 mei 2018 te voldoen aan de minimale eisen van de AVG. Met deze
raadsinformatiebrief wordt u geïnformeerd over de voortgang hiervan.
Gevolgen
Uit de AVG vloeien een aantal minimale eisen voort.
Functionaris Gegevensbescherming (FG)
De FG is een onafhankelijk toezichthouder en aanspreekpunt die toeziet op naleving van de AVG.
Er is gekozen voor het aanstellen van één gezamenlijke FG voor de SK en de afzonderlijke
gemeentelijke organisaties. De FG is aangesteld tot 31 december 2018. In de tussentijd wordt
gekeken naar een meer structurele invulling van de functie van FG. Naast een centrale FG is een
privacy officer aangesteld voor de gemeentelijke organisatie om de verbinding met de eigen
organisatie te waarborgen.
Verwerkingsregisters
De gemeente en de SK zijn ingevolge de AVG verplicht een register van verwerkingsactiviteiten bij
te houden, ook wel ‘verwerkingsregister’ genoemd. In het verwerkingsregister zijn alle
gegevensverwerkingen in kaart gebracht: welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk
doel, wat de herkomst is van de gegevens en met wie ze worden gedeeld. Daarnaast is in het
verwerkingsregister vermeld om welke persoonsgegevens het gaat, bijvoorbeeld
burgerservicenummer, naam, adres en woonplaats of bijzondere persoonsgegevens zoals
medische gegevens. De verwerkingsregisters gemeente Eersel en SK zijn op 22 mei 2018 ter
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besluitvorming aan het college en het Dagelijks Bestuur (DB) van de SK voorgelegd.
Privacybeleid Sociaal domein Kempengemeenten en algemeen privacybeleid
De AVG vereist een privacybeleid. Hiertoe is er een privacybeleid voor het sociaal domein
opgesteld en een privacybeleid voor de overige activiteiten van de Kempengemeenten en de SK.
Het privacybeleid sociaal domein is op basis van het document "Visie en uitgangspunten privacy in
het sociaal domein” ontwikkeld. Hierover bent u op 3 oktober 2017 geïnformeerd in een
raadsinformatiebrief. Het concept-beleid was in oktober 2017 gereed, waarna
het is voorgelegd aan inhoudsdeskundigen, afdelingshoofden, verantwoordelijke wethouders,
het portefeuillehoudersoverleg ISD/Jeugd, Wmo-raden en het managementteam en directie van de
SK. Het privacybeleid sociaal domein biedt duidelijke handvaten voor de organisatie, medewerkers
binnen het sociaal domein en inwoners en draagt bij aan:
- het beschermen van de privacy van inwoners van wie gegevens worden verwerkt;
- het vertrouwen van inwoners in de werkwijze binnen het sociaal domein;
- het creëren van bewustwording en draagvlak binnen gemeenten en de SK;
- het beheersen van afbreuk- en aansprakelijkheidsrisico’s;
- het afleggen van verantwoording door de colleges van de Kempengemeenten met betrekking
tot privacy in het sociaal domein.
In het privacybeleid staan onder andere bepalingen rondom privacy benoemd die er
mede voor kunnen zorgen dat er niet meer persoonsgegevens worden verzameld dan voor het doel
noodzakelijk is. Daarnaast wordt beschreven hoe de verzamelde gegevens worden beveiligd en
veilig gebruikt kunnen worden. Ook wordt aandacht besteed aan de taken, verantwoordelijkheden
en bevoegdheden van alle organisatieniveaus, teneinde middels de inrichting van de organisatie de
privacy van inwoners te waarborgen. Het algemene privacybeleid en het privacybeleid voor het
sociaal domein zijn op 22 mei 2018 ter besluitvorming aan het college en het DB van de SK
voorgelegd.
Privacyverklaring
De AVG vereist de vermelding van een privacyverklaring op de website van organisaties vast te
stellen. Op deze manier wordt invulling gegeven aan de actieve informatieplicht uit de AVG. Daaruit
volgt namelijk dat betrokkenen (burgers) actief geïnformeerd moeten worden over
gegevensverwerkingen. De privacyverklaring is op 22 mei 2018 ter besluitvorming aan het college
voorgelegd en het DB van de SK, waarna het op de website wordt geplaatst.
Procedures met betrekking tot “recht van betrokkenen” en melding datalekken
Onder de AVG krijgen inwoners meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen als hun
persoonsgegevens worden verwerkt. Een voorbeeld hiervan is het recht op inzage. Het recht op
inzage geeft antwoord op de vraag of, en zo ja, welke gegevens van een inwoner zijn vastgelegd
door de gemeente. Hoe de gemeente omgaat met de rechten van betrokkenen is vastgelegd in een
procedure. Daarnaast is een procedure opgesteld voor het melden van datalekken. Er is sprake van
een datalek als derden, die geen toegang zouden mogen hebben tot bepaalde persoonsgegevens,
toch die informatie in handen krijgen. Ingevolge de Wet meldplicht datalekken moet een datalek
worden gemeld bij de AP en (eventueel) de betrokkene.
Vervolg
Voor de verdere implementatie van de AVG en de borging hiervan binnen de organisaties wordt
een vervolgtraject opgestart. Zo wordt in het vervolgtraject verder aandacht besteed aan het
creëren van bewustwording over informatiebeveiliging en privacy bij alle bestuurders, managers en
medewerkers. Daarnaast wordt actief gecontroleerd en geadviseerd over het opstellen van
verwerkersovereenkomsten met derde partijen. In een verwerkersovereenkomst wordt vastgelegd
hoe de verwerker met persoonsgegevens van de verantwoordelijke, de gemeente, moet omgaan.
Ook zijn privacy impact analyses (nalopen of processen de privacy van persoonsgegevens borgen),
control en handhaving van de AVG belangrijke aspecten in het vervolg. De privacy officers van de
gemeenten en de SK trekken hierin gezamenlijk op zonder verlies van de lokale eisen en wensen.

2
18.07319

Communicatie
De vereiste documenten worden conform de AVG gepubliceerd op de website en/of het
Gemeenteblad. Op deze manier worden inwoners geïnformeerd over de veranderingen die
ontstaan als gevolg van de implementatie van de AVG. De medewerkers worden hierover via
bewustwordingstrajecten geïnformeerd.
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