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Privacybeleid Drechtsteden en uitwerking invulling Functionaris 
Gegevensbescherming

Besluit
Beslispunt 1
1. Het Privacybeleid Drechtsteden vast te stellen en de financiële gevolgen van dit besluit worden 
meegenomen met de perspectiefnota 2018 - 2023.

Inhoud
Inleiding
Vanaf 25 mei 2918 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing in de 
Europese Unie en geldt de Wet bescherming persoonsgegevens niet meer. Deze nieuwe verordening 
stelt strengere eisen en voorwaarden dan de Wet bescherming persoonsgegevens (wpb).

De nieuwe wetgeving leidt voor gemeenten tot de concrete verplichting om (1) een Functionaris 
Gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Daarnaast (2) zijn gemeenten per 25 mei 2018 verplicht 
om privacy beleid te hebben opgesteld en vastgesteld. Tot slot (3) dienen gemeenten in Nederland 
accountable te zijn, wat onder andere betekent dat zij moeten voldoen aan de beginselen van 
rechtmatigheid voor de verwerking van persoonsgegevens en dat zij dit kunnen aantonen 
(verantwoordingsplicht).

Beoogd effect
Dit voorstel bevat de uitwerking van de voornoemde punten, om hiermee op een sobere en 
doelmatige wijze als gemeenten en verbonden partijen gesteld te staan voor deze nieuwe Europese 
wetgeving.

Argumenten
1.1 Er moet worden voldaan aan wetgeving

De basis voor de wetgeving op gegevensbescherming wordt gevormd door het grondrecht op privacy. 
In 1995 is de eerste wetgeving rondom gegevensbescherming ontstaan, in 2001 is de wpb 
vastgesteld. In 2016 is de verplichte melding van datalekken ingegaan. Vanwege de toename aan 
(digitale) gegevensuitwisseling tussen landen, is op Europees niveau besloten om te komen tot een 
Europese wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming in alle Europese landen hetzelfde is. 
Doel van deze wetgeving is om het niveau van de gegevensbescherming in alle landen op hetzelfde 
niveau te trekken. Ook wordt met de wetgeving getracht dat bij de overdracht van gegevens geen 
rekening hoeft te worden gehouden met verschillende land specifieke wetgeving op privacy gebied. 
Deze Europese wetgeving waarover in 2016 is besloten betreft de General Data Protection Regulation 
(in Nederlanse termen: de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Er is in 2016 over deze 
wetgeving besloten, waarbij de regelgeving per 25 mei 2018 van toepassing zal zijn. Het Privacybeleid 
beschrijft de doorvertaling van de generieke normen uit de wet- en regelgeving naar de situatie binnen 
de GRD en binnen de afzonderlijke gemeenten en overige Gemeenschappelijke Regelingen.
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1.2 De verording wordt door alle colleges DS en DS organisaties vastgesteld

De aangescherpte wetgeving, handhaving, effecten én (verplichte) taken die voortkomen uit de AVG 
zijn voor alle gemeenten en organisaties nieuw. Bovendien is ondersteuning van de invulling hiervan 
door de toezichthoudende autoriteit minimaal én is de betreffende uitvoeringswet pas sinds kort (in 
concept) openbaar. Dit heeft er toe geleid dat alle gemeenten en andere betrokken organisaties erg 
op zichzelf zijn aangewezen om te bedenken hoe zij deze wetgeving in de praktijk uit kunnen voeren. 
In deze zoektocht is vanuit Drechtsteden zoveel mogelijk samen opgetrokken met andere gemeenten, 
waaronder de gemeente Rotterdam, Den Haag, Eindhoven en Venlo. Mede vanuit deze 
samenwerking is gekomen tot het voorliggend voorstel. Dit voorstel wordt voorgelegd aan alle 
colleges/raden van Drechtsteden de alle Drechtsteden organisaties.

1.3 De gemeente Hardinxveld-Giessendam is accountable

De gemeente moet voldoen aan de beginselen van rechtmatigheid voor de verwerking van 
persoonsgegevens en dat kunnen aantonen (verantwoordingsplicht). Dit betekent dat vanaf 25 mei 
2018 aangetoond moet worden dat de verplichte registers op orde zijn en dat de FG is aangesteld. De 
verordening is een eerste stap om te voldoen aan deze verplichting. De verantwoordelijkheid dat wordt 
voldaan aan de AVG berust voor de gemeente bij de colleges van B&W. Bij de Gemeenschappelijke 
Regelingen ligt deze bij de directeuren van de aangesloten organisaties van de GRD.

2.1 Een Functionaris Gegevensbescherming is een verplichting

Volgens de AVG moet een organisatie een FG aanwijzen. De FG heeft een aparte positie in de 
organisatie. De FG dient toezicht te houden op de accountability van de organisatie en toetst de 
toepassing van het Privacybeleid. Hij treedt daarnaast op als adviseur op beleidsniveau. De FG heeft 
het recht op toegang tot alle informatie, systemen en processen waarin privacygegevens een rol 
(kunnen) spelen. De FG geniet ontslagbescherming en doet zijn werk vrij van last en opdracht. Hij is 
aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) als contactpersoon en aanspreekpunt voor de 
meldingen van datalekken. Hij functioneert als tussenpersoon tussen verschillende belanghebbenden 
en is daarmee ook verlengstuk van de AP. De gemeenten hebben verzocht om de 
gegevensbescherming centraal bij het SCD te organiseren.  

Kanttekeningen
2.1 Een centraal organiseren FG drukt op het budget van het SCD

Voor het organiseren van een centraal FG wordt het budget van SCD verhoogt met een bedrag van € 
455.728,=. Deze verhoging zal naar ratio middels een aanvullende bijdrage aan de gemeente worden 
belast. De bijdrage voor de gemeente Hardinxveld-Giessendam zal € 29.328,= bedragen.

3.1 Een Privacy Coördinator moet worden aangewezen

De FG wordt bij de werkzaamheden bijgestaan door juridische adviseurs/ondersteuners. De 
uitvoerende taken op het gebied van Privacy Complianse wordt per organisatie lokaal ingevuld door 
een Privacy Coördinator. De Privacy Coördinator legt verantwoording af aan de FG en rapporteren 
periodiek aan de FG over privacy vraagstukken en over de afhandeling van datalekken. De 
verwachting is dat voor de gemeente Hardinxveld-Giessendam een Privacy Coördinator de komende 
maanden 24 tot 36 uur per week nodig is. De Privacy Coördinator moet voor 25 mei 2018 aangesteld 
zijn. Gezien de reeds aanwezige taken en uitvoeringsaspecten wordt geadviseerd om de Privacy 
Coördinator zo spoedig mogeliijk aan te stellen.

Financiële informatie
De kosten voor het centraal organiseren van een FG wordt middels een aanvullende bijdrage belast 
door het SCD. De kosten voor het aanstellen van een Privacy Coördinator betreft een uitbreiding van 
24 tot 36 uur per week van het personeelsbestand.
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Communicatie
Het beleid moet bekend gemaakt worden.

Vervolg
Omdat er in heel het land nog geen ervaring is met deze nieuwe verplichtingen en hieruit 
voortkomende taken, wordt geadviseerd om de situatie nauwlettend te volgen en deze in ieder geval 
ieder halfjaar te evalueren. Aan de hand van een halfjaarlijkse evaluatie kan inzichten worden 
verkregen of dit toereikend is om kwalitatief goede en correcte invulling te geven aan de nieuwe 
dienstverlening. Aan de hand van de resultaten van de evaluatie kan worden bepaald of aanpassing in 
uitvoering en/of de financiële consequenties nodig is. Hierbij is het de verwachting dat de 
werkzaamheden na de eerste 2 jaar zullen stabiliseren en dat er dan ook meer duidelijkheid is over 
het functioneren én dat er dan ook uitvoeriger en breder kan worden gebechmarkt met anderen 
gemeenten. De FG zorgt hiervoor.

Openbaar
Ja


