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Inleiding 

 
Wat is privacy eigenlijk? 
Privacy is een grondrecht. In artikel 10 van de Grondwet is het recht op privacy geregeld: 'Ieder heeft, 
behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke 
levenssfeer.'  
 
Vanaf 25 mei 2018 vervangt de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de 
Wet bescherming Persoonsgegevens (WbP). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet toe op de naleving  en 
kan hierop handhaven. 
 
De AVG wil de controle over de eigen persoonlijke data teruggeven aan de rechtmatige eigenaar, en geldt 
voor álle burgers en álle organisaties. In de AVG staan de regels over wat wel en niet mag in het kader van 
privacy. Daarnaast regelt de AVG het eigendom van persoonsgegevens, het verwerken van 
persoonsgegevens, het verstrekken van persoonsgegevens aan anderen, en de aanspraken (ook wel rechten) 
van personen (ook wel betrokkenen) van de over hen vastgelegde persoonsgegevens. 
 
Een nieuwe privacy wetgeving was nodig omdat de huidige samenleving veel in beweging is. Door de komst 

van technologieën is de leefwereld van burgers en bedrijven niet meer beperkt tot het dorp of stad waarin 

men woont en werkt, maar is letterlijk de wereld binnen eenieders handbereik. Digitaal zelfs binnen enkele 

seconden en met een druk op de knop. 

 

Privacy is voor onze gemeente dus niet echt nieuw. In feite is het voor onze organisatie niet meer of minder 

dan risico beheersing op gebied van (het verwerken van) persoonsgegevens. Want de vele maatschappelijke 

ontwikkelingen en de veranderende en nieuwe wet- en regelgeving, vergen van de gemeente een flexibele 

daadkrachtige houding om onze dienstverlening aan burgers en bedrijven op deze ontwikkelingen aan te 

passen. Om onze dienstverlening sneller en (slimmer) effectiever te maken, wordt ingezet op 

samenwerkingen met burgers en ketenpartners, en inzet van technologieën. Dit brengt nieuwe (ethische) 

vragen met zich mee en vergt aanpassingen van ons, om de privacy van burgers en medewerkers te blijven 

waarborgen.  

 

Privacy is niet langer een onderwerp waar alleen juristen mee bezig zijn, privacy raakt de hele gemeentelijke 

organisatie! De Baseline Informatiebeveiliging Overheid helpt ons hierbij, met het beleggen van 

verantwoordelijkheden bij management en het toespitsen op risicobeheersing.  

In dit privacy beleid beschrijven we de kaders waarbinnen wij als gemeente Weert werken, om aan de AVG 

te voldoen. In bijlage 1 worden veelgebruikte afkortingen en termen beschreven. 

 

Doelgroep 
De doelgroep van dit privacy beleid is het College van Burgemeester & Wethouders, het Concern 

Management Team (CMT, bestaande uit Directie en afdelingshoofden), de leidinggevenden en medewerkers 

van de gemeente Weert (inclusief alle inhuur, stagiaires/werkervaringsplekken), en onze samenwerkende 

partners. 
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1. Governance 
 

Door dit privacy beleid (en aanvullende beleidsdocumenten en instructies) op te stellen én uit te dragen, 

weet iedereen welke uitgangspunten bij de gemeente Weert gelden. Hoe eenieder zich moet gedragen ten 

aanzien van privacy en in het bijzonder het verwerken van (bijzondere) persoonsgegevens. Belangrijk is dat 

wij dezelfde definities hanteren, deze zijn in bijlage 1 opgenomen. 

1.1. Scope 
Dit beleid gaat in op de verplichtingen die de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

stelt aan de gemeente Weert. 

 

In scope zijn: Alle activiteiten waarin persoonsgegevens worden verwerkt, ongeacht intern of uitbesteed of 

ingekocht, voor zover de gemeente de “verantwoordelijke” is (in AVG term: de verwerkings-

verantwoordelijke). Daarbij behoren alle processen, informatiesystemen en gegevensverzamelingen (zowel 

intern als in de Cloud) waarin persoonsgegevens worden verwerkt en de gemeente verantwoordelijk is. En 

betreft het alle ruimten en apparatuur (smartphones, i-pads, gegevensdragers, enzovoorts) die door 

medewerkers (intern en inhuur) worden gebruikt bij de uitvoering van hun taak waarbij persoonsgegevens 

worden verwerkt. 

Buiten scope zijn: De taken die uitgevoerd worden waarvoor de AVG niet geldt omdat hiervoor andere 

wetten gelden, alsmede de rekenkamer, de personeelsvereniging, de Onderneming Raad.   

1.2. AVG versus andere wetgeving 
De AVG en de bijbehorende uitvoeringswet AVG beschrijven wat wel en niet mag in het kader van privacy, 
onder welke voorwaarden en welke rechten en plichten zowel burgers als organisaties hebben. Dit is de 
basis. 
 
De gemeente Weert voert publiekrechtelijke taken uit van vele (materie of sector)wetten en lokale 
regelgeving: deze zijn leidend. De AVG grondslag (wettelijke verplichting of algemeen belang) is hierin 
bepaald en dus ook de rechtvaardiging waarom je een bepaalde verwerking van persoonsgegevens uitvoert. 
In deze wetten staat beschreven hoe met privacy en gegevensverstrekking omgaat, en dit is vaak een 
verdere verdieping van de AVG.  
 
De gemeente Weert heeft daarnaast privaatrechtelijke taken, en voert hiervoor bedrijfsvoeringstaken uit. 
Hiervoor geldt naast de AVG ook algemene wet en regelgeving.  
 
 

 

 

Figuur 1: AVG is de basis, de materiewetten zijn leidend. 
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1.3. Privacy Visie en Privacy ambitie 
De Ambitie van de Raad voor de Gemeente Weert is als volgt verwoord en geborgd in het  

Coalitieprogramma 2018-2022 ‘Weert koerst op verbinding’:  

“De gemeente Weert kan optimaal meebewegen met alle ontwikkelingen en trends in de samenleving, kan 
anticiperen op bijgestelde verwachtingen en kan aansluiten op nieuwe kansen die ontstaan. Gemeente 
Weert werkt open en transparant: werkt als één efficiënte overheid en massaal digitaal -maatwerk lokaal” 
 

De Gemeentelijke visie op privacy is:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: Privacy visie 

De gemeente Weert heeft reeds een aantal stappen gezet om aan de AVG te voldoen. De aanwezige privacy 

aspecten (hoe meer aspecten aanwezig, hoe groter de kans dat privacy op de juiste wijze is ingebed) en het 

ambitieniveau van de gemeente Weert worden inzichtelijk gemaakt aan de hand van het Privacy Assessment 

tool van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP). Zie bijlage 2 voor verdere 

verduidelijking van onderstaande niveaus. 

 

Figuur 3: CIP privacy volwassenheid model 

Visie: “Gemeente Weert werkt op een evenwichtige manier met persoonsgegevens. 

Naar de intentie van de AVG, met doelbinding en transparantie. ”  
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Binnen de gemeente Weert is momenteel sprake van verschillende volwassenheid niveaus. Vandaar dat er 

ook verschillen zijn in het te behalen ambitie niveau. Daarom gaan we de komende jaren inzetten op de 

volgende minimale gemeentelijke ambitie, waarbij afdelingen/teams mogen inzetten op een hoger niveau 

als dit noodzakelijk of wenselijk is. 

De Gemeentelijke ambitie op privacy is: 

 

 

 

1.4. Uitgangspunten gemeente Weert  
Privacy raakt de gehele gemeentelijke organisatie ongeacht positie of functie, want we verwerken allemaal 

wel eens persoonsgegevens. Er kan meer dan we vaak denken, maar…dit betekent wel: alert zijn op de 

risico’s die we lopen en zorgvuldig afwegen welke maatregelen we kunnen treffen. Daar waar we risico’s 

lopen, ‘op het randje’ acteren of bewust afwijken van de AVG (bijvoorbeeld als we experimenteren met 

nieuwe innovaties en daarbij bewust niet teveel kaders meegeven), zullen we dit documenteren.  

Concreet betekent dit dat privacy zal worden ingebed in de dagdagelijkse werkzaamheden, de bestaande 

processen, én proactief bij nieuwe ontwikkelingen. De leidinggevenden zullen hiervoor de Privacy Officer 

(PO) en/of Functionaris Gegevensbescherming (FG) consulteren, maar zelf beslissen over risico’s en de 

risico’s met aanzienlijke impact melden in het Weerter stuurmodel.  

Dit zal voorafgaand aan de verwerking gebeuren waarbij uitdrukkelijk wordt gekeken naar doelbinding, 

rechtmatig en transparantie. 

 

Figuur 2: bij nieuwe ontwikkelingen wordt privacy in ontwerp meegenomen, tenzij anders besloten. 

Bijvoorbeeld bij de thema’s van Programma Digitale Transitie 

 

Ambitie: “De gemeente is in 2021 in controle op gebied van Privacy, doordat ze 

de werkzaamheden organisatie breed volgens vastgestelde wijze uitvoert. ”  
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Voor de gemeente Weert geldt dat we voor elke verwerking van persoonsgegevens de volgende 

uitgangspunten (basis beginselen genoemd) hanteren en zullen aantonen (de verantwoordingsplicht):  

 Risicobeheersing: 

bij nieuwe ontwikkelingen (systeem, proces, samenwerking) zullen we door uitvoering van een privacy 

risico analyse inzichtelijk maken wat we willen bereiken, wat de risico’s zijn voor de organisatie én 

voor de burger, leggen we vast welke keuzes ten aanzien van de risico’s gemaakt worden, welke 

maatregelen getroffen worden en welke afspraken gemaakt worden. Privacy wordt meegenomen in 

ontwerp en standaard instellingen (privacy by design en privacy by default). Borging hiervan gebeurt 

in het inkoopproces, het wijzigingsbeheer van systemen, en melden van aanzienlijke risico’s in het 

Weerter stuurmodel; 

 Doelbinding:  

de verwerking moet gebonden zijn aan een specifiek doel. Dit betekent dat persoonsgegevens 

verwerkt mogen worden voor een van te voren bepaald doel, en niet verstrekt worden aan anderen 

tenzij hierover vooraf afspraken zijn gemaakt; 

 Rechtmatig, behoorlijk en transparant:  

de verwerking van persoonsgegevens moet rechtmatig, behoorlijk en transparant zijn; 

Persoonsgegevens worden zoveel mogelijk verzameld bij de betrokkene zelf; 

 Minimale gegevensverwerking: 

de persoonsgegevens moeten toereikend zijn, ter zake dienend, en beperkt tot dat wat noodzakelijk 

is. Hierbij hanteren we subsidiariteit (de gegevensverwerking gebeurt alleen als het doel niet op een 

andere manier kan worden bereikt) en proportionaliteit (wanneer met geen of minder belastende 

persoonsgegevens hetzelfde doel bereikt kan worden, wordt daarvoor gekozen); 

 Juistheid: de gegevens moeten juist (actueel) zijn; 

 Integriteit en vertrouwelijkheid:  

gegevens worden beveiligd tegen onrechtmatig inzien of wijzigingen. Het informatiebeveiligingsbeleid 

of aanvullend proces documentatie/instructie beschrijft hoe (passende beveiliging); 

 Opslagbeperking:  

de gegevens mogen niet langer worden bewaard dan nodig (bewaartermijn); 

 Delen met derden: 

we leggen vast welke gegevens we krijgen van en welke we verstrekken aan derden. Doorgifte van 

persoonsgegevens aan derden buiten Europa, gebeurt alleen op grond van goedgekeurde afspraken; 

 Rechten van Betrokkenen: 

We regelen dat betrokkenen ook voor deze verwerking hun privacy rechten kunnen uitoefenen. 

  

  

LET OP! 
 
Bedenk goed hoe je communiceert met samenwerkingspartners en burgers én wat je communiceert. 
Want alle persoonsgegevens, ook die je bijvoorbeeld via Facebook en Whatsapp krijgt of verstuurt, 
moeten aangeleverd en/of verwijderd kunnen worden op verzoek van de burger. 
 
De gegevens die op Facebook en Whatsapp worden gezet, worden opgeslagen op servers waar wij geen 
eigenaar van zijn en waar we geen invloed hebben op het beheer ervan. Gebruik deze 
communicatiekanalen daarom alleen voor openbare informatie (bijvoorbeeld onze openingsuren).  
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2. Organisatie 
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de privacy is georganiseerd. Onder andere wie verantwoordelijk zijn 

voor de privacy, welke rolverdeling er is, de beschikbare middelen. Dit binnen de hoofdstructuur oftewel de 

lijnorganisatie van de gemeente Weert: 

 

Figuur 4: Lijnorganisatie gemeente Weert 

 

De leidinggevenden sturen op een aantal voorwaarden ten aanzien van privacy, zoals integriteit, gebruik van 

communicatiekanalen en systemen, privémail en privégegevens, zie bijlage 3.   

Indien noodzakelijk om van de privacy voorwaarden af te wijken, zullen de medewerker en leidinggevende in 

overleg gaan met de Chief Information Security Officer en/of Privacy Officer. 

Leidinggevenden sturen ook aan op een open cultuur, waarin de houding is dat van fouten wordt geleerd in 

plaats van te worden afgestraft. Want ondanks alle technische en organisatorische maatregelen die 

getroffen worden, is de mens de zwakste schakel. Vandaar dat gemeente Weert inzet op de bewustwording 

en het kennis niveau van medewerkers met betrekking tot privacy. Zie hoofdstuk 4. 

 

2.1. (Eind)verantwoordelijke / rollen 
De lijnorganisatie is verantwoordelijk voor privacy en heeft gekozen zich te laten ondersteunen door een 

aantal Privacy rollen. Om de rollen en verantwoordelijkheden van de personen die bij lijnwerkzaamheden 

inzichtelijk te maken, gebruikt de gemeente Weert de RASCI-methode.  

Deze bevat de volgende 5 rollen: Responsible/Verantwoordelijk, Accountable/Eindverantwoordelijk, 

Support/Ondersteunend, Consulted/Raadpleger of Toezichthouder, Informed/Geïnformeerd. Deze zijn in 

bijlage 1 kort beschreven. 
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Figuur 5: Verantwoordelijkheden en rollen. Lijnorganisatie versus Privacy Rollen 

 

Voor de publieksrechtelijke taken is het college van Burgemeester & Wethouders (bestuurlijk) eind 

verantwoordelijk (Accountable) en de burgemeester is de portefeuillehouder voor de uitvoering van de AVG 

binnen de gemeente. De burgemeester moet ervoor zorgen dat de juiste werkwijze rondom privacy in alle 

lagen van de organisatie doordringt.  

Voor alle privaatrechtelijke activiteiten is de Gemeentesecretaris (ambtelijk) eind verantwoordelijk 

(Accountable). Conform het mandaatregister is de ambtelijke eind verantwoordelijkheid (Accountable) bij 

CMT (Directie en afdelingshoofden) belegd. Dit kan nog verder onder gemandateerd worden naar de 

leidinggevenden. 

In specifieke situaties is conform materiewetten een ander bestuursorgaan de eind verantwoordelijke 

(Accountable). Voorbeelden zijn: Ambtenaar Burgerlijke stand, Heffingsambtenaar. 

De medewerker is verantwoordelijk (Responsible) voor de privacy binnen zijn/haar functie en rollen. 

De Raad kan zich laten informeren (Informed) over hoe de privacy wordt geborgd en welke maatregelen 

worden uitgevoerd. Dit kan bijvoorbeeld door kritische vragen te stellen.  

Het college van Burgemeester & Wethouders heeft gekozen de lijnverantwoording te laten ondersteunen 

door de Privacy rollen. De gemeente is wettelijk verplicht een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan 

te wijzen die een onafhankelijke positie heeft binnen de gemeente, zorgt voor toezicht op de privacy en 

zorgt voor bewustwording. De FG kan worden geraadpleegd (Consulted). 

Daarnaast is een Privacy Officer (PO) aangesteld die de organisatie ondersteunt (Support) bij het uitvoeren 
van de wettelijke AVG privacy taken, gemeente brede AVG activiteiten coördineert, en die geraadpleegd 
(Consulted) kan worden als er in de organisatie iets wijzigt (proces of systeem of samenwerking). De PO is 
het centraal aanspreekpunt met betrekking tot privacy en zorgt  dat de gemeente controle krijgt op privacy. 
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Het CMT kan beslissen per afdeling/team een Privacy Contactpersoon (PC) aan te wijzen om op een 

efficiënte manier ondersteuning (support) te bieden bij de bescherming van privacy en omgaan met 

persoonlijke gegevens binnen de afdeling/team. Deze Privacy Contactpersoon kan ook uitvoering geven aan 

de privacy activiteiten en letten op de naleving van specifieke wet- en regelgeving in relatie tot de AVG. Dit 

blijft verantwoordelijkheid van de lijn en wordt niet door de Privacy Officer overgenomen.  

Mocht er voor een afdeling geen Privacy Contactpersoon worden aangewezen, dan zal de rol Privacy 

Contactpersoon belegd blijven bij het betreffend afdelingshoofd. 

De verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden zijn verder uitgewerkt in het aanvullend 

beleidsdocument GBD-301 Privacy Rollen. 

 

2.2. Overlegstructuur 
De lijnorganisatie en de privacy rollen hebben diverse periodieke afstemmingmomenten waarin zaken als 

ontwikkelingen op samenwerkingen, (proces of systeem)innovaties, privacy risico’s en bewustwording 

besproken worden. Zie bijlage 4. 

Individuele gesprekken met medewerkers vinden plaats als deze privacy vragen hebben. Ook kunnen 

afdelingen/teams de FG en/of PO vragen aan te schuiven bij team overleggen voor het onderdeel Privacy. 

In geval van een incident of inbreuk in verband met persoonsgegevens, een datalek genoemd, bekijkt het 

datalekteam de situatie, stelt een advies op en stemt dit af met de gemeentesecretaris. Indien benodigd 

wordt het datalek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en indien benodigd ook aan betrokkenen. 

Zie paragraaf 3.9 

 

2.3. Budget/FTE 
Conform richtlijnen van de Gemeente Weert ligt het budget daar waar de verantwoordelijkheden liggen en 

zal aanpassing ervan via de financiële P&C cyclus lopen. 

Voor Privacy betekent dit dat de verantwoordelijke moet zorgen voor afdoende budget voor privacy zaken 

en privacy opleidingen binnen zijn/haar afdeling/team, om het Privacy ambitieniveau te behalen. 

Voor gemeente brede privacy zaken zoals een Privacy Management Systeem, algemene communicatie, 

externe ondersteuning/kennisoverdracht is er budgetruimte op de afdeling Informatie.  

De organisatie brede Privacy e-training/opleiding(en) wordt beheerd door HRM. 

Het college van B&W heeft een Functionaris Gegevensbescherming en een Privacy Officer aangesteld (beide 

voor 18 uur).  

 

2.4. Privacy Risico’s, Privacy Plan en Verantwoording 
De Gemeente Weert heeft de ambitie om naar de intentie van de AVG te werken. Voor zover dat nog niet 
volledig het geval is, heeft de gemeente Weert de intentie dit te gaan doen.  
 
Privacy is geen eenmalige actie maar een continue proces! 
Lijnmanagement is verantwoordelijk om eventuele privacy risico’s te duiden, bijvoorbeeld door middel van 

een risico analyses, deze vast te leggen, en per risico te bepalen of het wordt geaccepteerd of dat er 

maatregelen worden genomen om het risico te verminderen c.q. weg te nemen. De FG en/of PO kunnen 
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hierbij geconsulteerd worden. Privacy risico’s met aanzienlijke impact worden in het Weerter Stuurmodel 

gezet.  

De FG kan naar eigen inzicht toetsen of er risico’s zijn die niet geduid zijn, en deze bespreken met de 

verantwoordelijke, de gemeentesecretaris. 

Privacy maatregelen/acties worden in het GBD-302 Privacy Plan opgenomen en opgevolgd. Dit plan wordt in 

2020 voor het eerst opgesteld, en minimaal 1x per jaar herzien en goedgekeurd door CMT. 

Verantwoording over de Privacy gebeurt via de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) en 
het Privacy jaarverslag van de FG. 
 

2.5. Privacy Management Systeem / PDCA 
De gemeente heeft een Privacy Management Systeem dat ons faciliteert in de naleving en borging van de 

AVG, door middel van een Plan-Do-Check-Act cyclus (PDCA). Hiermee maken we de maatregelen die (nog) 

getroffen moeten worden inzichtelijk, wijzen we acties toe aan medewerkers, volgen we de vooruitgang 

ervan op, en het systeem gaat ons helpen bij de (ENSIA) verantwoording met betrekking tot privacy. 

De verwachting is in 2020 een privacy management systeem in gebruik te nemen. 

 

3. Transparantie van privacy plichten en rechten 
De AVG voorgeschreven plichten van verwerkers en de rechten voor betrokkene kort beschreven. Voor 

details verwijzen we u naar het aanvullend document GBD-303 Privacy plichten en rechten. 

 

3.1. Informatieplicht en verwijderingsplicht (artikel 12 t/m 14) 
Op het moment dat betrokkenen hun persoonsgegevens aan de gemeente Weert geven, informeren wij hen 
in begrijpbare taal over de verwerking van hun persoonsgegevens. Verwijderen van persoonsgegevens 
gebeurt zodra persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij verwerkt zijn, tenzij anders 
is afgesproken of wettelijk anders is vastgelegd (bijvoorbeeld in de Belastingwet). Verwijderen houdt in 
vernietiging of zodanig anonimiseren/aggregeren zodat het herleiden tot een persoon niet meer kan. 
 

3.2. Rechten betrokkenen (artikelen 15 t/m 22) 
Betrokkenen hebben het recht om te weten wat er met zijn of haar persoonsgegevens gebeurt, het gaat dan 
om recht op informatie, inzage, correctie, om te vragen persoonsgegevens niet meer te gebruiken, om 
bezwaar te maken. Afhandeling van deze rechten en eventuele verdere te nemen acties ligt bij de 
verantwoordelijke. De gemeente Weert zal volgens de in artikel 12 derde lid AVG genoemde termijnen 
omgaan met verzoeken van deze rechten.  
 
Dit betekent dat de betrokkene conform de beroep en bezwaar procedure van de gemeente Weert, een 
beroep kan instellen tegen het niet tijdig nemen van het besluit (per voorwaarde dat het bestuursorgaan in 
gebreke is gesteld en twee weken de tijd heeft gekregen om alsnog te besluiten).  
De Functionaris Gegevensbescherming van de Gemeente Weert zal de voorliggende situatie beoordelen en 
zijn/haar advies aan zowel de verzoeker als de gemeente terugkoppelen. Mocht de gemeente vervolgens 
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nog niet aan het verzoek voldoen, dan kan de betrokkene dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) 
met als mogelijk resultaat een onderzoek naar privacy binnen Gemeente Weert. 

3.3. Register van verwerkingen (artikel 13 en artikel 30) 
Organisaties moeten een verwerkingenregister bijhouden met daarin de structurele en incidentele 
verwerkingen. In het verwerkingenregister worden minimaal vastgelegd de verplichte onderdelen uit artikel 
30 van de AVG. Een structurele verwerking van persoonsgegevens wordt altijd eerst aan de Privacy Officer 
gemeld voordat de verwerking begint. 
 
Het opstellen van een verwerkingenregister geeft gemeente Weert tevens de gelegenheid om meer 
bewustwording met betrekking tot privacy te creëren. Per werkproces goed naar de verwerkingen te kijken, 
of deze nog benodigd zijn c.q. anders/efficiënter kunnen. Met betrokkenen te communiceren: (proactief) 
over welke persoonsgegevens verwerkt worden en waarom, maar ook voor een efficiënte verwerking van 
een rechtmatig verzoek van de betrokkene (inzagerecht, correctierecht, recht om vergeten te worden). 
 

3.4. DPIA / Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (artikel 35) 
Een privacy impact analyse wordt in de AVG een Data Protectie Impact Analyse (DPIA) oftewel  

gegevensbeschermingseffectbeoordeling genoemd.  Gemeente Weert zal een standaard DPIA methodiek 

vaststellen en gebruiken. 

Verantwoordelijke en trekker van de uitvoering van een (checklist) DPIA is het CMT, en dit kan worden 

belegd bij een procesverantwoordelijke of projectleider.  

De DPIA wordt uitgevoerd voorafgaand aan een hoog risico verwerking van persoonsgegevens, om 

eventuele effecten en risico’s van de nieuwe of bestaande (geautomatiseerde) verwerkingen te beoordelen 

op bescherming van privacy.  

 

In het inkoopproces en het wijzigingsproces van systemen wordt door middel van een checklist DPIA 

bekeken of en wanneer een DPIA uitgevoerd moet worden. De uit te voeren DPIA’s worden in het GBD-302 

Privacy Plan vastgelegd.  

Bij nieuwe ontwikkelingen wordt vanaf het begin de privacy (en beveiliging) meegenomen, dit heet privacy 

door ontwerp en standaardinstellingen (‘privacy by design’ respectievelijk ‘privacy by default’, artikel 25 en 

26). 

 

3.5. Verwerkersovereenkomst / contractafspraken (artikel 28) 
Conform de AVG bepaalt de eindverantwoordelijke welke persoonsgegevens verwerkt worden, voor welk 
doel en welke middelen daarvoor ingezet worden. 
Voor de activiteiten die uitbesteed worden, bekijkt de gemeente Weert of deze partner een verwerker is of 
een mede-verwerkingsverantwoordelijke. De (eind)verantwoordelijke doorloopt hiervoor de beslisboom 
‘Verwerkersovereenkomst nodig?’.  
 
Gemeente Weert sluit met haar verwerkers een standaard verwerkersovereenkomst (gebaseerd op de VNG 
standaard verwerkersovereenkomst versie 1.0 of nieuwer).  
Indien de partner een mede-verwerkingsverantwoordelijke is, worden privacy afspraken via het contract 
vastgelegd of eventueel in een aanvullend document bijvoorbeeld in een convenant. 
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Het afsluiten van een verwerkersovereenkomst of convenant wordt geborgd vanuit het inkooptraject en 
wijzigingsproces voor systemen. 
 

3.6. Beveiligingsplicht (artikel 32) 
Persoonsgegevens worden adequaat beveiligd waarbij voor de bijzondere persoonsgegevens hogere 
beveiligingseisen gelden. Dit geldt niet alleen voor de opslag van de persoonsgegevens, maar ook voor het 
verstrekken van gegevens (via brief, email, of andere media).  
Gemeente Weert heeft een actueel en vastgesteld informatiebeveiligingsbeleid, waarin de 
verantwoordelijkheden belegd zijn en op basis waarvan beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. 
 
Ten aanzien van privacy gelden daarnaast nog minimaal de volgende beveiligingsmaatregelen: 
 

 De gemeentelijke websites worden beveiligd met een certificaat (zodat de website https// wordt), 
en bevatten een privacy en cookie beleid en een disclaimer; 

 Cloud systemen waarin bijzondere persoonsgegevens opgeslagen en beheerd worden, zijn alleen via 
de Weerter werkomgeving benaderbaar OF worden via 2-factor authenticatie ontsloten: account & 
wachtwoord en een aanvullende verificatiecode  authenticatiecode); 

 De wachtwoorden van beheeraccounts van Cloud systemen (o.a. website, HRM systemen) worden 
onmiddellijk na ontvangst gewijzigd; 

 Logging van verwerkingen vindt plaats binnen de systemen, inclusief de activiteiten van de 
beheerders. Hierover wordt gerapporteerd, minimaal als daarnaar wordt gevraagd.  
 

3.7. Datalek registratie en melden ervan (artikel 33 en 34) 
Gemeente Weert is wettelijk verplicht aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) datalekken te melden die 

nadelige gevolgen kunnen hebben voor de persoonlijke levenssfeer (privacy) van betrokkenen. Deze melding 

dient te gebeuren binnen 72 uur nadat kennis van het datalek is genomen. Indien de melding later dan 72 

uur plaatsvindt, zal er een motivering voor de vertraging bij de melding worden gevoegd. 

De gemeentesecretaris beslist of het datalek gemeld moet worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens of bij 

de betrokkene. Gemeente Weert communiceert altijd aan de betrokkene in eenvoudige en duidelijke taal.  

Gemeente Weert registreert alle datalekken in een datalekkenregister, documenteert de afhandeling in het 

zaaksysteem, en zal bestaande datalekken evalueren. Zo leren we van datalekken, en proberen we 

(identieke) datalekken te voorkomen. 

 

3.8. Bewaartermijnen 
We hanteren de wettelijke bewaartermijnen conform de archiefwet, en deze zijn reeds verwerkt in onze 

systemen. Indien we hiervan afwijken, wordt dit genoteerd in het register van verwerkingen (paragraaf 3.3). 

 

4. Communicatie en Bewustwording 
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Gebleken is dat het menselijk gedrag in grote mate de risico’s bepaalt die een organisatie loopt en bepalend 
is voor de mate van effectiviteit van de ingezette organisatorische en technische maatregelen.  
Gemeente Weert zet in op communicatie en bewustwording (over risico’s en privacy beslissingen), borging 

en kennisniveau van privacy. Onder andere over (nieuwe) risico’s en privacy beslissingen die van belang zijn 

voor medewerkers. Bijlage 5 beschrijft hoe we dit doen.  
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Bijlage 1: Definities, afkortingen en bronnen 

 
AP  
of 
Autoriteit Persoonsgegevens 

De Nederlandse toezichthouder met betrekking tot de naleving van de 
AVG:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-
europese-privacywetgeving 

AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming  

Betrokkene (artikel 4, AVG) De natuurlijke persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. 
Degene van wie de gegevens worden verwerkt. Bijvoorbeeld de 
medewerker of de burger. (Ook wel data subject genoemd). 

CIP Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming 

CISO Chief Information Security Officer 

Datalek Zie ‘inbreuk in verband met persoonsgegevens’ 

DPIA Data Protectie Impact Analyse (DPIA) oftewel Privacy Impact Analyse 
(PIA) oftewel een gegevensbeschermingseffectbeoordeling  

FG Functionaris gegevensbescherming 

Gegevensbeschermingseffect-
beoordeling 

Zie DPIA 

Grondslag / doelbinding 
(artikel 5 en 6 AVG)  

Persoonsgegevens mogen alleen verzameld worden als daarvoor een 
doel vastgesteld en uitdrukkelijk omschreven is, en mogen niet voor 
andere doelen verwerkt worden.  
 
Verwerkingen mogen alleen plaatsvinden bij:  
uitvoering van contract/overeenkomst (of stappen om tot een contract 
te komen); 
wettelijke verplichting na te komen. Bijvoorbeeld belastingwet;  
vitale belangen oftewel leven/dood situaties. Om een ernstige 
bedreiging voor de gezondheid van de betrokkene te bestrijden;  
uitvoering van een algemeen belang of openbaar gezag : oftewel een 
publieke taak door ministeries en gemeenten bijv. WMO;  
gerechtvaardigde belangen ook wel legitieme belangen genoemd: hierop 
mag de gemeente zich alleen beroepen voor bedrijfsvoering activiteiten. 
Bijv. HRM activiteiten; 
óf tenzij alle bovenstaande grondslagen niet van toepassing zijn: 
toestemming: de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de 
specifieke verwerking.  

ICT NML Onze beheerder van onze infrastructuur. Informatie Communicatie 
Technology Noord en Midden Limburg 

Inbreuk in verband met 
persoonsgegevens 
 
(oftewel Datalek) 

We spreken van een datalek: wanneer persoonsgegevens in handen 
vallen van derden die geen toegang tot de persoonsgegevens mogen 
hebben, of als er een vermoeden is dat dit gaat gebeuren. 
 
Dit is niet alleen een inbreuk op de beveiliging, maar óók het verlies van 
persoonsgegevens zonder back-up, het wijzigen van persoonsgegevens, 
het open en bloot ‘laten rondslingeren’ op bureau of beeldscherm, of het 
versturen naar een verkeerd emailadres.  
 
Als we niet kunnen uitsluiten dat een onbevoegde de persoonsgegevens 
heeft kunnen inzien of verwerken, dan is het altijd een datalek.  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving


 

 

 

 
De informatie in dit document is eigendom van de Gemeente Weert en mag binnen deze organisatie gedeeld worden op een 
‘need to know’ basis. 

Pagina 16 van 
21 

 

Mede-eindverantwoordelijke Een verwerker die zelf de middelen bepaald (voor het uitvoeren van de 
verwerking). O.a. welk personeel, systeem 

Persoonsgegeven (artikel 4, 
AVG) 

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke 
persoon.  
 
Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct 
of indirect* kan worden geïdentificeerd. Met name aan de hand van een 
identificator zoals een naam, een identificatie nummer, locatiegegevens, 
een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend 
zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, 
culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. 
Gegevens van overleden personen of van organisaties zijn géén 
persoonsgegevens, en vallen dus ook niet onder de AVG. 
Persoonsgegevens moeten we dus ruim opvatten. Niet alleen NAW-
gegevens, email adres, BSN, Postcode en huisnummer, IP-adres. Maar 
ook combinaties van gegevens: bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, postcode, 
(huur)huis, gezinssamenstelling. 
 
* indirect geïdentificeerd: de identiteit van de persoon kan met de informatie die 
je hebt óf samen met informatie van een andere partij zonder al te veel moeite 
worden achterhaald. Denk bijvoorbeeld aan: de persoon met de rode balletpakje, 
als alle andere dansers een zwart balletpakje aan hebben. 

PC Privacy Contactpersoon (per afdeling) 

PO Privacy Officer 

Privacy bij ontwerp en 
standaard instellingen    
(Privacy by design en privacy 
by default) 

Bij het ontwerpen en instellen van processen en/of systemen, wordt 
standaard rekening gehouden met de privacy door zo min mogelijk 
persoonsgegevens te verwerken en/of minder belastende 
persoonsgegevens te verwerken 

proportionaliteit  wanneer met geen of minder belastende persoonsgegevens hetzelfde 
doel bereikt kan worden, wordt daarvoor gekozen 

RASCI rollen 
 
 

R = Responsible / Verantwoordelijk Degene die verantwoordelijk is voor 
de uitvoering en die verantwoording afgelegd aan de accountable 
persoon. 
A = Accountable / Eindverantwoordelijk Er is slechts één persoon 
Accountable / (eind)verantwoordelijk, degene die bevoegd is. Deze 
bepaald de taak, het doel en middelen (en of preventieve maatregelen 
getroffen worden). Geeft goedkeuring aan het resultaat (eindoordeel 
vellen, vetorecht). Deze wordt aangesproken als het risico zich voordoet.  
S= Support / Ondersteunend Deze persoon geeft ondersteuning aan het 
proces of project (ontwerp) en voert lijnwerkzaamheden uit 
(implementatie of regelen van activiteiten).  
C = Consulted / Geraadpleegd Deze persoon geeft (mede) richting aan 
het resultaat, hij/zij wordt voorafgaand aan beslissingen of acties 
(verplicht) geraadpleegd. Dit is tweerichtingscommunicatie.  
I = Informed / Geïnformeerd Iemand die geïnformeerd wordt over de 
beslissingen, over de voortgang, bereikte resultaten enz. Dit is 
eenrichtingscommunicatie.  
Zie voor meer informatie https://nl.wikipedia.org/wiki/Bevoegdheid 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bevoegdheid
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subsidiariteit de gegevensverwerking gebeurt alleen als het doel niet op een andere 
manier kan worden bereikt 

UAVG Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming 

Verwerkingsverantwoordelijke  Degene die verantwoordelijk is voor activiteit waarbij persoonsgegevens 
worden verwerkt, ongeacht of dit intern uitgevoerd of uitbesteed of 
ingekocht wordt.  

Verwerken (artikel 4, avg) Het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of 
wijzigen, opvragen, inzien (raadplegen), gebruiken, verstrekken 
(doorsturen, verspreiden), combineren, afschermen, wissen of 
vernietigen van persoonsgegevens. 
Al of niet geautomatiseerd. Zowel op papier, digitaal als mondeling!  

verwerker de persoon of organisatie die de persoonsgegevens verwerkt in opdracht 
van de verantwoordelijke maar die niet onder diens gezag staat. 
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Bijlage 2: Volwassenheid niveaus CIP 

 
Niveau 0 = onbekend Er is nauwelijks of geen aandacht voor privacy. 

 

Niveau 1 = informeel Op dit niveau ontstaan de eerste privacy activiteiten veelal op operationeel 
niveau en ad hoc. Bijvoorbeeld rollen zoals Functionaris Gegevensbescherming 
(FG) of medewerkers worden tijdelijk aangewezen op het moment dat er een 
privacy issue is. Maatregelen worden in specifieke teams of situaties genomen 
bijvoorbeeld bij een datalek. Controle vindt plaats in de marge van andere 
controles, bijvoorbeeld de ENSIA vraagt nu enkele zaken met betrekking tot de 
AVG. 

Niveau 2 = beheerst 
oftewel de basis 

Verantwoordelijkheden en rollen/functionarissen zijn benoemd. Zij gaan het 
beleid vormgeven, en zorgdragen voor de implementatie. Training en 
bewustwording vindt plaats. Meest voor de hand liggende maatregelen zijn 
getroffen, zoals aanwezigheid van een verwerking register, rechten van 
betrokkenen, verwerkers-overeenkomsten worden afgesloten, datalekken 
worden gemeld. Borging hiervan is nog niet geheel ingericht. Bekendheid in de 
organisatie is nog niet overal. Voorbeeldgedrag en sturen op privacy gebeurt 
nog niet altijd door de verantwoordelijken. 

Niveau 3 = vastgesteld Er is integraal privacy beleid conform de AVG. Bij inrichting van processen en 
systemen wordt er rekening gehouden met privacy door ontwerp en 
standaardinstellingen gemitigeerd. Waarbij steeds meer disciplines betrokken 
worden, zoals proceseigenaren/lijnmanagers (de verantwoordelijken), HR, DIV, 
ICT. Risicovolle verwerkingen worden op voorhand bij de PO en FG gemeld, en 
indien benodigd bij de AP. Er wordt steeds meer actief gewerkt aan het 
uitwerken van maatregelen en het plannen ervan in bijvoorbeeld praktische 
richtlijnen, gedragscodes, transparantie, procesbeschrijvingen. 

Niveau 4: voorspelbaar Op dit niveau zijn beleid en maatregelen volledig geïmplementeerd. Op basis 
van periodieke evaluaties worden risico’s in beeld gebracht, volgens de Plan-
do-check-act cyclus worden maatregelen uitgevoerd, (interne of externe) 
audits worden gehouden en met succes doorlopen, en hierover wordt 
gerapporteerd naar de verantwoordelijken. 

Niveau 5: 
geoptimaliseerd 

De maatregelen worden uitgevoerd. Er wordt gekeken of daarin verbeteringen 
kunnen plaatsvinden. Benchmarking met andere gemeenten. Men bereid zich 
voor op actuele en toekomstige ontwikkelingen binnen de organisatie en 
(samenwerking)partners. En op innovatieve ontwikkelingen die op de 
organisatie afkomen en hoe die inzetbaar kunnen zijn. 
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Bijlage 3: Privacy voorwaarden 

 
De volgende privacy voorwaarden gelden, waarop leidinggevenden sturen: 

 de integriteit van (inhuur, stagiaires/werkervaringsplekken en samenwerking) medewerkers is 

geregeld in de ambtseed/gelofte, de geheimhoudingsverklaring, de Verklaring Omtrent Gedrag; 

 medewerkers worden geacht de communicatiekanalen en –middelen te gebruiken zoals de 

gemeente Weert voorschrijft; 

 medewerkers worden geacht te werken vanuit het zaaksysteem en andere (back end) systemen. 

Opslag van (in concept versies van) officiële documenten op andere plaatsen is NIET toegestaan, 

zoals bijvoorbeeld op afdelingsschijven, persoonlijke folders, in e-mails; 

 in principe horen privémail of –gegevens niet in de Weerter werkomgeving opgeslagen te worden. 

Indien een medewerker dit wel doet, zorgt deze ervoor dat privé gegevens duidelijk herkenbaar zijn 

gemaakt. Waarom? Zodat de privacy inbreuk beperkt wordt als bijvoorbeeld het account tijdelijk 

opengesteld wordt als de organisatie zaken mist waarvan men verwacht dat ze toch nog in outlook 

of persoonlijke folders kunnen staan. Dit openstellen kan na goedkeuring van de medewerker, 

vanwege bijvoorbeeld bij ziekte of vakantie of als iemand uit dienst treed, óf na aanvraag van de 

direct leidinggevende mits er goedkeuring is van de Chief Information Security Officer (CISO). De 

richtlijn voor gemeente Weert is niet gekeken zal worden in stukken die privé (gemarkeerd) zijn; 

 het automatisch doorsturen van e-mails (forwarding) naar andere domeinen dan het gemeente 

domein wordt niet gedaan. Bijvoorbeeld naar @google.com, @ziggo.nl, @leudal.nl. Waarom? 

Omdat we datalekken willen voorkomen én deze omgevingen niet door Weert beheerd worden. 

 indien het noodzakelijk is om van bovenstaande voorwaarden af te wijken, zal dit ALTIJD in overleg 

gaan met de Chief Information Security Officer en/of Privacy Officer;  

 een open cultuur, waarin de houding is dat van fouten wordt geleerd in plaats van te worden 

afgestraft. Want ondanks alle technische en organisatorische maatregelen die getroffen worden, is 

de mens de zwakste schakel. Vandaar dat gemeente Weert inzet op de bewustwording en het 

kennis niveau van medewerkers met betrekking tot privacy. Zie hoofdstuk 4. 

 verantwoordelijk om eventuele privacy risico’s te duiden, vast te leggen, en te beslissen of we dit 

risico accepteren of maatregelen nemen. Waarbij de Privacy Officer en/of Functionaris 

Gegevensbescherming geconsulteerd worden;  

 dat privacy risico’s met aanzienlijke impact in het stuurmodel van de gemeente (het risico 

beheersingssysteem) worden ingevoerd. 

 

  

https://intranet.weert.nl/#/serviceplein/serviceplein/pdca
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Bijlage 4: Overlegstructuur 

 
Periodiek vindt er overleg plaats: 

1) Gemeentesecretaris en FG: nog nader af te spreken.  

Doel: bespreking van privacy risico’s en bewustwording. 

2) PO en (individuele) CMT leden: 1-2x per jaar.  

Doel: algemene stand van zaken, ontwikkelingen op samenwerkingen en (systeem of proces)innovaties, 

eventuele privacy risico’s en bewustwording. 

3) FG en PO: 1x per 2 weken.  

Doel: afstemming privacy vragen en activiteiten. 

4) AVG groep: 1x per 2 weken. Bestaat uit FG, PO, CISO, procesmanager, gegevensbeheerder.  

Doel: generieke privacy zaken, beveiliging, proceswijzigingen, systeemkoppelingen, bewustwording. 

5) AVG groep & Privacy Contactpersonen: 3-4x per jaar.  

Doel: zowel afdelingsspecifieke als generieke privacy zaken, beveiliging, proceswijzigingen, 

systeemkoppelingen, bewustwording, kennisdeling. 

6)  Datalek team overleg: bij een datalek.  

Doel: Het bekijken van het datalek, opstellen van het advies, afstemmen van het advies met de 

gemeentesecretaris, indien benodigd het melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en indien 

benodigd het melden aan betrokkenen. Zie paragraaf 3.9 

Individuele gesprekken met medewerkers vinden plaats als deze privacy vragen hebben. Ook kunnen 

afdelingen/teams de FG en/of PO vragen aan te schuiven bij team overleggen voor het onderdeel Privacy. 
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Bijlage 5: Bewustwordingsprogramma / communicatieplan 

 
Het CMT/lijnorganisatie zal, met ondersteuning van de FG, PO en Privacy Contactpersonen, de medewerkers 

meenemen en stimuleren ten aanzien van privacy en begeleiden in de naleving van het privacy beleid.  

 

Dit gebeurt door onder andere bewustwording workshops/sessies, privacy instructies en (nieuwe) risico’s en 

de privacy beslissingen die van belang zijn voor de medewerkers (via Intranet of andere 

communicatiekanalen) en het herhaaldelijk bespreken van privacy in teamoverleggen. Daarnaast zullen we 

privacy gaan invoeren in het ´buddy´-traject en aanhaken bij de e-learning ontwikkelingen van HRM. Zodat 

we kunnen voldoen aan de verplichting van de (ENSIA)verantwoording: het kunnen aantonen dat 

medewerkers ook daadwerkelijk de privacy regels kennen.  

Om zo efficiënt mogelijk te zijn, zal per doelgroep gewerkt worden aan bewustwording. Waarbij geldt dat 
CMT/lijnorganisatie eerst zal moeten ´beleven´ wat privacy voor hen betekent, voordat ze dit ook kunnen 
uitdragen naar hun medewerkers.  
We stellen daarvoor een bewustwordingsprogramma / communicatieplan op. 

 


