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DAGVAARDING IN KORT GEDING (OP VERKORTE TERMIJN) 

Zaaknummer: 278380 KGZA 20-201 

L2000814 
Heden, de negen en twintigste mei tweeduizend twintig, 

op verzoek van 

ADRIANUS ANTONIUS MARINUS MARIA HEIJMANS, BURGEMEESTER VAN DE 
GEMEENTE WEERT, wonende te Stramproy, gemeente Weert, althans in deze zaak 
woonplaats kiezende te (1014 BG) Amsterdam aan de Molenwerf 16, op het kantoor van 
Kennedy Van der Laan N.V., van welk kantoor mr. J.H.A. van der Grinten in deze zaak als 
advocaat wordt gesteld en als zodanig zal optreden, met het recht van vervanging, 

heb ik, Jean-Michel Henri Corneille Haenen, als gerechtsdeunlvaarder gevestigd te 
Maastricht en aldaar kantoorhoudende aan de Einsteinstraat 6; 

Krachtens schriftelijk verstrekte last d.d. 28 mei 2020 van de voorzieningenrechter van 
de rechtbank Limburg, locatie Roermond, 

<... 

IN KORT GEDING, (OP VERKORTE TERMIJN), GEDAGVAARD: 

de publiekrechtelijke rechtspersoon GEMEENTE WEERT, zetelende te (6001 GS) Weert 
aan de Wilhelminasingel 101, aldaar mijn exploot doende, afschrift dezes alsmede van 
voormelde schriftelijke last en na te meiden producties latende aan: 

(voormeld adres in een gesloten envelop met daarop de vermeldingen zoals wettelijk voorgeschreven omdat ik in 
verband met de door de Rijksoverheid afgekondigde (aangescherpte) maatregelen met betrekking tot de aanpak 
van het zogenaamde coronavirus (ziekte COVlD-19) geen contact heb kunnen/mogen zoeken met iemand aan 
wie rechtsgeldig afschrift kon worden gelaten; 

voormeld adres in gesloten envelop met daarop de vermeldingen 
OM_ als wettelijk voorgeschreven, omdat ik aldaar niemand aantrof 

' aan wie rechtsgeldig afschrift kon worden gelaten. 

Op maandag acht juni tweeduizend en twintig om 09.30 uur des voormiddags, in persoon of 
vertegenwoordigd door een advocaat, te verschijnen ter terechtzitting van de 
voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, locatie Roermond, sector civiel, welke 
zitting alsdan aldaar zal worden gehouden in één der zalen van het Gerechtsgebouw aan de 
willem ll singel 67|fzoermond; 
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MET AANZEGGING DAT: 

a. indien gedaagde niet in persoon en evenmin vertegenwoordigd door een advocaat op de 
terechtzitting verschijnt en de voorgeschreven termijnen en formaliteiten in acht zijn 
genomen, de rechter verstek tegen gedaagde zal verlenen en de hierna omschreven 
vordering zal toewijzen, tenzij deze hem onrechtmatig of ongegrond voorkomt; 

b. bij verschijning in het geding van gedaagde een griffierecht zal worden geheven, te 
voldoen binnen vier weken te rekenen vanaf het tijdstip van verschijning; 

c. de hoogte van de griffierechten is vermeld in de meest recente bijlage behorend bij de Wet 
griffierechten burgerlijke zaken, die onder meer is te vinden op de website: 
vwwv.kbvg.nl/griffierechtentabel; 

d. van een persoon die onvermogend is, een bij of krachtens de wet vastgesteld griffierecht 
voor onvermogenden wordt geheven, indien hij op het tijdstip waarop het griffierecht wordt 
geheven heeft overgelegd: 

16 

een afschrift van het besluit tot toevoeging, bedoeld in artikel 29 van de Wet op de 
rechtsbijstand, of indien dit niet mogelijk is ten gevolge van omstandigheden die 
redelijken/vijs niet aan hem zijn toe te rekenen, een afschrift van de aanvraag, bedoeld 
in artikel 24, tweede lid, van de Wet op de rechtsbijstand, dan wel 

26 

een verklaring van het bestuur van de raad voor rechtsbijstand, bedoeld in artikel 7, 
derde lid, onderdeel e, van de Wet op de rechtsbijstand waaruit blijkt dat zijn inkomen 
niet meer bedraagt dan de inkomens bedoeld in de algemene maatregel van bestuur 
krachtens artikel 35, tweede lid, van die wet; 

1. Inleiding 

1.1. Deze zaak wordt aanhangig gemaakt door A.A.M.M. (Jos) Heijmans, sinds 
2011 burgemeester van de gemeente Weert. Het raakt Heijmans zeer dat hij de 
gemeente die hij negen jaar lang met de grootst mogelijke toewijding heeft 
gediend, moet dagvaarden. Hierna zal echter blijken dat er voor hem niets 
anders opzit. 

1.2. De zaak draait er in de kern om dat het college van (loco)burgemeester en 
wethouders op het moment dat Heijmans per 1 februari 2020 zijn taken tijdelijk
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heeft neergelegd, beslag heeft gelegd op al zijn gegevens teneinde daarnaar 
een onderzoek te verrichten. Het college heeft laten weten dat onderzoek te 
willen voortzetten in verband met Wob-verzoek dat na die beslaglegging is 
ingediend. ln deze dagvaarding zal uiteen worden gezet dat dat om meerdere 
redenen onrechtmatig is. 

Het belang om op de kortst mogelijke termijn een einde aan deze situatie te 
maken, overstijgt het belang van Heijmans in persoon. Erger nog dan de 
inbreuk op zijn persoonlijke levenssfeer, is dat het ambt van burgemeester door 
de handelwijze van het college wordt ondermijnd. De burgemeester is immers 
op grond van de Gemeentewet een eenhoofdig bestuursorgaan met eigen 
taken en bevoegdheden die de meest vertrouwelijke aspecten van het 
gemeentelijke openbaar bestuur betreffen. Hij is onder andere wettelijk 
verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid en onderdeel van het 
driehoeksoverleg, een ge'|'nstitutiona|iseerd overleg tussen de burgemeester, 
het OM en de politie. Hij loopt voorop in de strijd tegen ondermijning en is de 
afgelopen decennia in toenemende mate betrokken geraakt bij de bestrijding 
van (zware) criminaliteit. In die hoedanigheid beschikt de burgemeester over 
uiterst vertrouwelijke informatie die alleen voor hem, en pertinent niet ook voor 
het college van burgemeester en wethouders is bestemd. De onrechtmatige 
toe-eigening van alle zakelijke gegevens van de burgemeester, vormt dan ook 
een direct gevaar voor de verantwoorde uitoefening van diens ambt en behoort 
onmiddellijk te worden beëindigd. 

Daarnaast is de beslaglegging op en het onderzoek naar die gegevens een 
grove inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van Heijmans en iedere dag dat 
die langer duurt is er één teveel. Ook in andere opzichten is Heijmans ronduit 
schandelijk behandeld door het college van (loco)burgemeester en wethouders. 
Hij is daar letterlijk ziek van geworden en heeft zich met ingang van 14 mei dan 
ook ziek moeten melden, terwijl hij verwacht had rond deze tijd zijn 
werkzaamheden te zullen hervatten. 

Heijmans heeft, daarbij ondersteund door de Commissaris van de Koning, 
gedaan wat hij kon om deze zaak minnelijk tot een oplossing te brengen. De 
wethouders van zijn gemeente hebben echter welbewust gekozen voor 
escalatie, een geagendeerd gesprek met Heijmans geannuleerd en niet eens 
de moeite genomen te reageren op zijn sommatiebrief. Vandaar dat Heijmans 
zich genoodzaakt ziet de gemeente in rechte te betrekken. 

Hierna zal Heijmans eerst de meest relevante feiten beschrijven (2). Vervolgens 
zal hij kort ingaan op hetjuridisch kader waarin deze zaak moet worden 
geplaatst (3) en de redenen uiteenzetten waarom de handelwijze van de 
gemeente onrechtmatig is jegens hem (4). Bij die uiteenzetting zullen 
achtereenvolgens de betekenis voor deze zaak van de AVG en de Wob aan de

3



2 Feiten 

orde komen. Daarna zullen de vorderingen van Heijmans worden toegelicht (5) 
en het spoedeisend belang daarvan (6). Het verweer van de gemeente tegen 
de stellingen van Heijmans is onbekend nu zij niet heeft gereageerd op zijn 
sommatiebrief, zodat dat ook niet kan worden weergegeven. Tot slot zal het 
petitum worden geformuleerd. 

Heijmans is sinds 2011 burgemeester van de gemeente Weert. Het huidige 
college is gevormd na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. De partijen die 
in het college vertegenwoordigd zijn, hebben op dit moment gezamenlijk 24 van 
de 29 zetels in de gemeenteraad. Heijmans heeft in zijn beleving tot 17 januari 
2020 prettig samengewerkt met de wethouders. 

Op 6 januari 2020 kreeg het college een conceptartikel toegestuurd van 
dagblad De Limburger waarop het mocht reageren voordat dat artikel op 
11 januari zou worden gepubliceerd. ln de collegevergadering van 7 januari is 
dit concept besproken. Daarbij hebben de wethouders uitgesproken en 
vastgelegd dat zij niet twijfelen aan de integriteit van de burgemeester. De 
voorzitters van de fracties in de raad spreken een dag later, op 8 januari, ten 
overstaan van de burgemeester uit dat zij evenmin twijfelen aan zijn integriteit. 
Het fractievoorzittersoverleg en de burgemeester spreken af dat zij nog niet 
zullen reageren op de publicatie maar op 15 januari weer bij elkaar zullen 
komen om een gezamenlijke reactie te bespreken. 
De Limburger plaatst het artikel op zaterdag 11 januari (productie 1). ln de 
definitieve versie is een aantal feitelijke onjuistheden waarop de gemeente naar 
aanleiding van het concept-artikel heeft gewezen, gecorrigeerd. De strekking 
van het artikel is echter ongewijzigd. Die strekking is onder meer dat Heijmans 
de schijn van belangenverstrengeling over zich zou hebben afgeroepen door 
zijn handtekening te zetten onder een subsidieverlening aan een stichting waar 
hij zelf voorzitter van is. 

Op maandag 13 januari komt het college in een spoedvergadering bijeen en 
adviseert de raad om een extern onderzoek te laten doen. Op dinsdag 14 
januari komen de fractievoorzitters niettegenstaande de afspraak om woensdag 
de 156 met de burgemeester te overleggen over een gezamenlijke reactie, 
bijeen zonder de burgemeester en zij besluiten een voorstel te doen aan de 
raad voor een extern onderzoek. Dit staat al in de (digitale) krant voordat de 
fractievoorzitters het stadhuis hebben verlaten. Om 22.00 uur 's avonds krijgt 
Heijmans een telefoontje van de raadsgriffier met excuses hiervoor. 

Op vrijdag 17 januari wordt Heijmans gebeld door wethouder Gabriëls (hierna: 
Gabriëls), tevens eerste locoburgemeester, met het verzoek om naar het
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2.6. 

2.7. 

2.8. 

2.9. 

2.10. 

stadhuis te komen. Er blijkt een extra collegevergadering te zijn belegd om 
16.00 uur waar Heijmans tot dat telefoontje niets van af weet. 

Heijmans begeeft zich naar het gemeentehuis, waar de wethouders en 
gemeentesecretaris hem opwachten. Gabriëls meldt dat zich een ernstig 
incident heeft voorgedaan: er is geld uit de zogenoemde COA-gelden 
overgemaakt naar de privérekening van een ambtenaar. De COA-gelden zijn 
gelden die aan de gemeente beschikbaar worden gesteld vanwege de 
aanwezigheid van een AZC in de gemeente voor projecten waarbij 
vluchtelingen/statushouders betrokken zijn. ln het college is op 8 september 
2015 afgesproken dat Heijmans portefeuillehouder is van alle zaken betreffende 
het AZC en dus ook de COA-gelden beheert. Gabriëls deelt Heijmans mee dat 
Hoffmann bedrijfsrecherche is ingeschakeld voor een intern onderzoek. 

Heijmans heeft echter als burgemeester de zorg voor de integriteit van het 
gemeentebestuur tot wettelijke taak. Als Heijmans opmerkt dat het hem 
verbaast dat dit zonder zijn medeweten is gebeurd met het oog op die wettelijke 
taak, werpt Gabriëls hem tegen dat de wethouders dit hebben beslist omdat 
Heijmans portefeuillehouder is van de COA-gelden. 

De ambtenaar in kwestie is de Bibob-coördinator van de gemeente Weert. Zij is 
al langer in dienst van de gemeente maar heeft deze functie enige tijd geleden 
gekregen na een uitvoerige screening. Naast deze parttimefunctie is zij 
kunstenares en in die hoedanigheid uitvoerder geweest van een cultuurproject 
waar vluchtelingen en statushouders bij betrokken waren en dat uit de COA- 
gelden is betaald. Het project betrof achtereenvolgens een tentoonstelling in de 
zusterstad van Weert in China (Yuhang) in 2018 en een tentoonstelling in Weert 
in 2019. Het college is van deze activiteiten op de hoogte gesteld. 

Op 21 januari treft Heijmans de Bibob-coördinator hevig ontdaan aan op het 
gemeentehuis. Zij vertelt Heijmans dat zij zelf naar haar afdelingshoofd is 
gestapt in verband met vragen van de CDA-fractie rond de subsidieverlening uit 
de COA-gelden. Zij voelde zich daar niet senang bij omdat daarmee discussie 
zou kunnen ontstaan over de aan haar verstrekte subsidie. Door toedoen van 
dat afdelingshoofd en de gemeentesecretaris is daar een zogenoemde 
“integriteitsmelding” van gemaakt. Heijmans heeft in de collegevergadering van 
die dag naar voren gebracht dat er wel erg gemakkelijk een integriteitsmelding 
is gemaakt van een gesprek dat de Bibob-coördinatorjuist uit 
integriteitsovervvegingen is aangegaan. De wethouders blijven er niettemin bij 
dat er een intern onderzoek moet komen van Hoffmann Bedrijfsrecherche_ 
Ondertussen heeft zich in het weekend van 18/19 januari nog een ander 
voorval voorgedaan. Heijmans krijgt een anonieme melding van een bedreiging 
in zijn richting in verband met een Bibob-onderzoek en de mogelijke weigering 
van een vergunning voor een evenement. Op maandag 20 januari heeft

5



2.11 

2.12. 

2.13. 

2.14. 

Heijmans het OM en de politie daarover geïnformeerd. Over de desbetreffende 
evenementenvergunning is zowel door het OM als de politie geadviseerd. 
Op woensdag 29 januari zal er een bespreking plaatsvinden met de 
vergunningaanvrager voor het evenement aan wie Heijmans persoonlijk wil 
meedelen dat hij het voornemen heeft de evenementenvergunning te weigeren. 
Dat overleg staat gepland om 16.00 uur. Om 15.00 uur is er een vooroverleg 
met de tijdelijke vervangster van de hiervoor genoemde Bibob-coördinator en 
een externe deskundige op het gebied van de Bibob die voor een aantal uren is 
ingehuurd en bij deze vergunningaanvraag betrokken is. De aanvraag voor 
hetzelfde evenement is overigens in 2018 en 2019 ook al geweigerd. Bij het 
vooroverleg vraagt de externe Bibob-deskundige aan Heijmans waar de Bibob- 
coördinator is, waarop deze naar waarheid antwoordt dat zij thuis zit. Bij het 
overleg met de aanvrager deelt Heijmans deze mee dat hij het voornemen heeft 
de vergunning te weigeren* 

De hien/oor vermelde opmerking van Heijmans dat de Bibob-coördinator thuis 
zit, blijkt vervolgens aanleiding te zijn voor een volgende niet geplande 
vergadering van het college op 31 januari. Bij die gelegenheid deelt Gabriëls 
Heijmans mede dat hij zich met het interne onderzoek naar de 
integriteitsmelding omtrent de Bibob-coördinator zou hebben bemoeid. Hij doelt 
daarmee op de opmerking van Heijmans aan de externe Bibob-deskundige dat 
de Bibob-coördinator thuis zit. 

Gabriëls legt Heijmans vervolgens drie opties voor: zich ziekmelden, zijn taken 
neerleggen, of een motie van wantrouwen vanuit de raad aan zijn broek krijgen. 
Na overleg met de Commissaris van de Koning ziet Heijmans geen andere 
mogelijkheid dan zijn taken tijdelijk neer te leggen. ln de week erna besluit de 
raad het onderzoek naar de subsidieverstrekking waarop het artikel in De 
Limburger betrekking heeft, aan Berenschot op te dragen. 

Op 31 januari is de situatie dus als volgt: Heijmans legt zijn taken neer in 
afwachting van de uitkomsten van een onderzoek dat in opdracht van de raad 
door Berenschot wordt uitgevoerd in verband met de publicatie in De 
Limburger. Het (voor Heijmans nog ongunstiger) concept van die publicatie is 
aanleiding geweest voor zowel het college als de fractievoorzitters om uit te 
spreken dat zij niet twijfelen aan de integriteit van de burgemeester. Daarnaast 
loopt een onderzoek naar de Bibob-coördinator dat door Hoffmann 
Bedrijfsrecherche wordt uitgevoerd in verband met een door haar 
afdelingshoofd en de gemeentesecretaris gedane integriteitsmelding. Hoewel 
de zorg voor de integriteit van het gemeentebestuur tot de wettelijke taken van 

1 Heijmans verneemt nadat hij zijn taken heeft neergelegd uit de krant dat de vergunning voor het evenement 
toch is verleend
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2.15. 

2.16 

2.17 

2.18 

de burgemeester behoort, is de opdracht tot laatstgenoemd onderzoek niet door 
hem maar zonder zijn betrokkenheid door de wethouders verstrekt. 
Hoffmann Bedrijfsrecherche heeft Heijmans in verband met het onderzoek een 
aantal malen gehoord maar heeft geweigerd hem het verslag van haar 
bevindingen toe te zenden. ln verband met het verzoek daartoe is hem namens 
het college onder meer het volgende meegedeeld: 

“Hoffmann verricht onderzoek naar aanleiding van een integriteitsmelding 
gedaan door een ambtenaar van de gemeente Weert en verstrekt de 
eindrapportage uitsluitend aan de opdrachtgever. Het onderzoek richt zich niet 
op jou. Wij zijn op dit moment geen aanleiding om de inhoud van de rapportage 
met jou te delen. ” (productie 2) 

Ondertussen speelt nog een andere kwestie die van belang is voor deze zaak. 
Op 18 februari 2020 dient een journalist van dagblad De Limburger, de heer 
Paul Bots, een Wob-verzoek in bij het college (productie 3) Daarin verzoekt hij 
het volgende: 

“Ik wil graag kopie van of inzage in hieronder nader omschreven documenten of 
informatie aanwezig bij of onder uw college. Het betreft documenten of 
informatie in het kader van de bestuurlijke aangelegenheid 'gedragscode 
burgemeester. ” 

Doel van dit verzoek is volgens de brief “inzicht krijgen in de contacten tussen 
burgmeester Heijmans en het raadslid Kadra, mede in het licht van haar 
werknemerschap bij' de Stichting International Award for Young People". 
Vervolgens wordt in het verzoek concreet aangegeven op welke documenten 
en informatie dat betrekking heeft. Daaruit volgt dat het uitsluitend gaat om 
gegevens die, als zij er zouden zijn, bij Heijmans als burgemeester zouden 
berusten. 

Bij brief van 13 maart 2020 verzoekt de raadsgriffler van de gemeente, mevr. 
mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten aan Heijmans om in het Wob-verzoek gevraagde 
informatie binnen twee weken aan het college beschikbaar te stellen (productie 
4). Op dat verzoek reageert de hiertoe ingeschakelde raadsman van Heijmans, 
de opsteller van deze dagvaarding mr. J.H.A. van der Grinten, bij e-mail van 3 
april 2020 aan mevrouw Wolfs-Corten (productie 5). ln die e-mail staat dat de 
burgemeester niet beschikt over documenten die informatie bevatten met 
betrekking tot het ondeniverp dat in de brief van het college aan hem van 13 
maart 2020 is genoemd. Ten overvloede vermeldt de e-mail nog dat daarom in
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2.19. 

2.20. 

het midden kan blijven of “gedragscode burgemeester” een bestuurlijke 
aangelegenheid betreft van het college van burgemeester en wethoudersm. 

Bij genoemde e-mail is ook de declaratie voor de aan Heijmans verleende 
bijstand gevoegd (productie 6) ten aanzien waarvan Heijmans, daarin 
gesteund door de Commissaris van de Koning, het standpunt inneemt dat die 
door de gemeente moet worden voldaan. Het college heeft dan al bij 
afzonderlijke brieven van 3 april jl. aan Heijmans (productie 7) en aan mr. Van 
der Grinten (productie 8) en opnieuw bij brief van 21 april aan mr. Van der 
Grinten (productie 9) bericht dat het de kosten voorjuridische bijstand niet zal 
vergoeden. ln de brief van 21 april 2020 vermeldt het college in dat verband 
onder meer: 

“Aangezien er geen gegevens zijn, kan er ook geen juridische toets hebben 
plaatsgevonden naar aanleiding van ons verzoek van 13 maa/1 jl. om gegevens 
te verstrekken. " 

Het college eindigt zijn brief met de mededeling “deze kwestie hiermee als 
afgedaan" te beschouwen. 

Op 24 april 2020 ontvangt Heijmans weer een brief van het college (productie 
10). De brief opent met een ven/vijzing naar het hiervoor genoemde Wob- 
verzoek van De Limburger. Vervolgens wordt in de brief bevestigd dat de 
advocaat van Heijmans op 3 april 2020 heeft meegedeeld dat Heijmans niet 
beschikt over documenten die informatie bevatten met betrekking tot 
“onderhavig onde/werp". Het college bericht Heijmans dan “naar aanleiding 
van de hien/oor bedoelde mededeling" dat het, kort gezegd, op grond van de 
jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
verplicht zou zijn beschikbare informatie die valt onder de reikwijdte van het 
Wob-verzoek veilig te stellen. Ven/olgens vermeldt het college in deze brief: 

“Gelet op het vorenstaande berichten wij jou dat wij naar aanleiding van 
onderhavig Wob-verzoek de informatie op jouw werkmail en werktelefoon veilig 
hebben laten stellen. Daarmee merken wij op dat wij reeds op 31 januari 2020 
informatie op jouw werkomgeving en werkmail veilig hebben laten stellen in 
verband met het integriteitsonderzoek. Aangezien die informatie wordt geacht 
bij het college te berusten en ziet op de periode waarop het Wob-verzoek 
betrekking heeft, valt deze ook onder de reikwijdte van de Wob, zodat wij 
worden geacht ook die informatie te betrekken in de besluitvorming op het Wob- 
verzoek. Het veilig stellen van informatie betreft hier enkel het verzamelen van 
gegevens. 

Omwille van jouw privacy uit oogpunt van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming wordt met betrekking tot het raadplegen van de veilig 
gestelde gegevens een zogenoemd Privacy Impact Assessment uitgevoerd. 

[11 ln plaats van een bestuurlijke aangelegenheid van de burgemeester met het oog op diens wettelijke taak op 
grond van de Gemeentewet.
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2.21 

2.22. 

2.23. 

Daarmee worden de privacy-risico's bij het raadplegen van deze gegevens in 
kaart gebracht en wordt aangegeven hoe deze risico's zoveel mogelijk kunnen 
worden beperkt. Om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen hebben wij er 
verder voor gekozen om de veilig gestelde gegevens niet zelf te raadplegen, 
maar dit onder strikte geheimhouding door een derde te laten doen. Op deze 
wijze zullen wij geen kennisnemen van enige informatie die geen betrekking 
heeft op het onderhavige Wob-verzoek. Deze niet-relevante informatie zal 
weldra worden venivijderd. Vervolgens zullen wij' enkel kennisnemen van de 
overgebleven relevante informatie. Deze informatie zullen wij ven/olgens 
toetsen aan de weigeringsgronden van artikel 10 en 11 Wob. Voordat wij de 
informatie die deze toets ons inziens heeft doorstaan (en openbaar gemaakt 
moet worden), zullen wij jou in de gelegenheid stellen om jouw zienswijze 
daarover kenbaar te maken. Pas daarna zullen wij' overgaan tot besluitvorming 
en het eventueel verstrekken van die informatie. " 

Op deze brief heeft Heijmans formeel gereageerd bij brief van 14 mei 2020 aan 
de gemeente ter attentie van het college (productie 11). De inhoud van die 
brief dient als hier herhaald en ingelast te worden beschouwd. ln die brief is 
uiteengezet dat de voorgenomen gegevensvervverking door het college in 
meerdere opzichten onrechtmatig is wegens strijd met de AVG en de Wob en 
de staatsrechtelijke scheiding die bestaat tussen de burgemeester als 
eenhoofdig bestuursorgaan enerzijds en het college als collegiaal 
bestuursorgaan anderzijds. Heijmans heeft door een concept van de eerste 
versie van deze brief beschikbaar te stellen aan de Commissaris van de Koning 
en de wethouders, die wethouders al direct geïnformeerd dat en om welke 
reden hun handelwijze jegens hem onrechtmatig was. 
Heijmans bespreekt een en ander met de Commissaris van de Koning die een 
bemiddelingsgesprek organiseert op vrijdag 1 mei jl. te Maastricht. Daarbij zijn 
behalve de Commissaris van de Koning zelf Heijmans en de wethouders 
Gabriëls, Van Eijk en Geelen aanwezig. Heijmans heeft daar zijn ongenoegen 
uitgesproken over de mededelingen die staan vermeld in de brief van 24 april. 
Hij geeft aan dat hij bereid is om iedere verdere escalatie tegen te gaan. Hij 
heeft daar ook een concreet voorstel voor gedaan, dat hierna wordt 
beschreven. 

Volgens zijn voorstel zal Heijmans, precies zoals steeds de bedoeling is 
geweest, bij het verschijnen van het Berenschot-rapport zijn taken hervatten, 
zodat hij mede aan de hand van het rapport ook verantwoording aan de raad 
zal kunnen afleggen in het daarover te voeren debat. Als het rapport voor de 
raad aanleiding zou zijn het vertrouwen in Heijmans op te zeggen, zal Heijmans 
daaruit de consequentie trekken dat hij per omgaande aftreedt. Als dat niet zo 
is, biedt Heijmans, die graag nog een aantal jaren burgemeester van Weert zou 
zijn gebleven, aan om ook dan zijn ontslag te nemen. ln dat geval zal hij niet
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2.24 

2.25 

2.26 

2.27 

2.28 

2.29. 

2.30. 

per direct maar per 1 januari 2021 ontslag nemen, zodat geen waarnemer 
behoeft te worden benoemd en zijn afscheid ordentelijk kan verlopen. 
Gabriëls neemt vervolgens het standpunt in dat Heijmans hoe dan ook niet 
terug kan komen, wat er ook uit het Berenschot onderzoek komt. Heijmans is 
perplex door deze stellingname en vraagt Gabriëls naar de achtergrond 
daan/an. Hij krijgt daar geen bevredigend antwoord op. De overige wethouders 
stellen dat zij hierover zullen praten in het voltallige college. Afgesproken wordt 
om op vrijdag 8 mei a.s. opnieuw bij elkaar te komen. 
Na een week van hevige spanningen leest Heijmans in de ochtend van 8 mei in 
zijn e-mail dat de bespreking die dag niet doorgaat omdat de wethouders die 
hebben geannuleerd. Zij hebben aangegeven dat zij eerst de fractievoorzitters 
willen consulteren. Dit betreft een e-mail van de Commissaris van de Koning die 
daarover door de wethouders is geïnformeerd. De wethouders hebben echter 
verzuimd om Heijmans van de annulering van de afspraak op de hoogte te 
stellen. 

ln aansluiting hierop vindt op 8 mei een gesprek plaats tussen de wethouders 
en de fractievoorzitters in plaats van een gesprek met de burgemeester. Op 
maandagavond 11 mei vindt opnieuw een gesprek plaats waarbij de 
Commissaris van de Koning aanwezig is, ditmaal met de fractievoorzitters. De 
burgemeester en de Commissaris stellen zich tegenover de fractievoorzitters op 
het standpunt dat een voor alle partijen aanvaardbare oplossing moet worden 
gevonden in het belang van (de inwoners van) de gemeente Weert. 

De fractievoorzitters willen daarover graag doorpraten en zij spreken met de 
Commissaris van de Koning af (Heijmans is dan al weg) dat er op woensdag 13 
mei een vervolgbespreking zal worden gehouden, waarbij ook de wethouders 
en Heijmans aanwezig zullen zijn met als doel een voor alle partijen 
aanvaardbare oplossing te bereiken. Heijmans krijgt dit 's avonds per app te 
horen van de Commissaris van de Koning. 

De dag erna, op dinsdag 12 mei, krijgt Heijmans echter een telefoontje van 
mevrouw Winters, de fractievoorzitter van Weert Lokaal, die hem meedeelt dat 
de wethouders niet bereid zijn om bij die bespreking aanwezig te zijn. 
ln overleg met de Commissaris van de Koning heeft Heijmans vervolgens aan 
de fractievoorzitters meegedeeld dat hij toch bij de geplande bijeenkomst 
aanwezig zal zijn. 

Op woensdag 13 mei gaat Heijmans ondanks de afzegging van de wethouders 
naar de afspraak met de fractievoorzitters. Daar krijgt hij te horen dat de 
fractievoorzitters tot de conclusie zijn gekomen dat er geen samenwerking meer 
mogelijk is tussen de burgemeester en de wethouders. De wethouders zien 
geen basis meer voor verdere samenwerking en daarom zien de 
fractievoorzitters geen andere oplossing dan afscheid te nemen van de
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2.31 

2.32. 

2.33. 

3.1. 

burgemeester. Heijmans mag nog een debat in de raad voeren over het 
Berenschot-rapport maar dient vervolgens ongeacht de uitkomsten van het 
debat zijn ontslag in te dienen met onmiddellijke ingang. Heijmans krijgt een 
verklaring uitgereikt waarin zij het voorgaande uiteen hebben gezet, met de 
vraag of hij die wil ondertekenen. 

Heijmans, die zich zeker sinds de brief van 24 april ernstige zorgen maakt over 
de wijze waarop zijn positie is uitgehold, mede in het licht van het beslag dat op 
zijn gegevens is gelegd, wil zich daar op dat moment niet bij neerleggen. Hij 
weigert de verklaring die de fractievoorzitters hem voorhouden te ondertekenen. 
Heijmans geeft aan dat hij het met de Commissaris van de Koning besproken 
voornemen heeft om op 18 mei zijn taken te hervatten. 
Op donderdag 14 mei krijgt Heijmans via de Commissaris van de Koning te 
horen dat de fractievoorzitters in samenwerking met de wethouders een 
raadsvergadering aan het voorbereiden zijn met als agendapunten een motie 
van wantrouwen en een verzoek tot schorsing van de burgemeester. Als de 
Commissaris van de Koning dit hoort, adviseert hij Heijmans het daar niet op 
aan te laten komen. Heijmans is inmiddels gebroken door de hele gang van 
zaken en meldt zich ziek. 

De Commissaris van de Koning benoemt per 18 mei een waarnemer in verband 
met de ontstane situatie. Zodoende is het niet langer wethouder en loco- 
burgemeester Gabriëls die de taken van Heijmans waarneemt, maar mevrouw 
C.C. Leppink-Schuitema. Op het moment dat deze dagvaarding wordt 
uitgebracht is zij ruim eenweek aan het werk en Heijmans constateert dat zij in 
die week nog geen oplossing heeft gebracht voor de urgente situatie die door 
het onderzoek van het college naar zijn gegevens bestaat. De urgentie daarvan 
is dusdanig dat Heijmans geen andere weg ziet dan de gemeente in rechte te 
betrekken door het uitbrengen van deze dagvaarding. 

3 Juridisch kader 

ln zijn brief aan de gemeente van 14 mei jl. heeft Heijmans uiteengezet op 
welke gronden de handelwijze van het college jegens hem onrechtmatig is. 
Zoals daarin staat vermeld is het “veilig stellen” van alle gegevens in de 
werkomgeving van Heijmans door het college in strijd met de AVG. Bovendien 
verplicht de Wob, anders dan het college in zijn brief van 24 april stelt, in geen 
enkel opzicht tot een onderzoek naar de gegevens van Heijmans die het 
college onder zich heeft en al helemaal niet voor zover het college door 
handelen in strijd met de AVG de beschikking over die gegevens heeft 
gekregen. ln verband met het wettelijk kader waarin de vorderingen van 
Heijmans moeten worden beschouwd, is daarnaast relevant dat Heijmans, 
zoals in de inleiding van deze dagvaarding beschreven is, als eenhoofdig 
bestuursorgaan van de gemeente eigen taken en bevoegdheden heeft die ertoe
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leiden dat hij beschikt over informatie die uiterst vertrouwelijk is en pertinent niet 
ter kennis van het college behoort te komen. 

Het handelen van de gemeente is dus in strijd met meerdere wettelijke 
regelingen en daarmee onrechtmatig in de zin van artikel 62162 BW. Dit zal 
hierna in aanvulling op de brief van 14 mei jl. nader worden toegelicht. Daarbij 
zal eerst worden ingegaan op de strijdigheid van het handelen van het college 
met de AVG en het eigen privacy-beleid van de gemeente, vervolgens op de 
onjuiste stelling dat de Wob een rechtvaardiging zou kunnen bieden voor de 
handelwijze van het college. De rol van de burgemeester op grond van de 
Gemeentewet zal in verband met de daarop reeds gegeven toelichting in de 
inleiding niet afzonderlijk worden besproken maar de betekenis daan/an zal in 
de context van genoemde wettelijke regelingen aan de orde komen. 

4 Onrechtmatig handelen van de gemeente 

Het handelen van het college van burgemeester en wethouders is in strijd met de AVG 
Inleiding 

Bij zijn brief van 24 april 2020 heeft het college van burgemeester en 
wethouders Heijmans geïnformeerd over het veilig stellen van de informatie op 
de werkmail en werktelefoon van Heijmans naar aanleiding van het Wob- 
veizoek d.d. 18 februari van de heer Bots. Ook in die brief heeft het college 
Heijmans geïnformeerd over het feit dat al op 31 januari 2020 informatie uit de 
werkomgeving en werkmail van Heijmans zijn veiliggesteld ten behoeve van 
een integriteitsonderzoek. Het college geeft aan dat het de beide gegevenssets 
zal betrekken in zijn besluitvorming op het Wob-verzoek. Het veilig stellen en 
raadplegen van deze gegevenssets zijn onrechtmatige venrverkingen van 
persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening 
gegevensbescherming (verder: AVG). Dit wordt hierna toegelicht. 

Over toepasselijkheid van de AVG op het hiervoor omschreven handelen van 
het college kan geen twijfel bestaan. De AVG is van toepassing wanneer 
sprake is van de verwerking van persoonsgegevens. Deze beide begrippen 
komt een ruime uitleg toe. Zo omvat het begrip 'verwerken' onder andere het 
verzamelen, opslaan, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door 
middel van doorzending, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens? 
Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde of (direct of 
indirect) identificeerbare natuurlijke persoon? Dit omvat gegevens die direct 
vermeld staan, zoals naam, emailadres en woonplaats, maar omvat ook 
gegevens die al dan niet direct iets zeggen over de betrokkene en zijn 
handelen. Het veilig stellen en (laten) raadplegen van gegevens uit de 

2 Art 4 onder 2 AVG. 
3 Art 4 onder 1 AVG.
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werkmail, werktelefoon en werkomgeving van Heijmans kwalificeert derhalve 
als een verwerking van persoonsgegevens. 

4.3. Artikel 5 van de AVG bevat beginselen waar elke verwerking van 
persoonsgegevens aan moet voldoen. Zo moeten persoonsgegevens worden 
verwerkt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk 
en transparant is. Verder moeten de beginselen van doelbinding4, 
gegevensminimalisatie5, juistheidô en opslagbeperking7 in acht worden 
genomen en moeten integriteit en vertrouwelijkheid van de gegevens worden 
gewaarborgd. Tot slot draagt de veniverkingsverantwoordelijke een 
verantwoordingsplicht voor de verwerking van persoonsgegevens. De 
veniverkingsverantwoordelijke is de natuurlijke persoon, rechtspersoon, 
overheidsinstantie, dienst of een ander orgaan die/dat het doel van en de 
middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt? De rechten en 
plichten die zijn vastgelegd in de AVG vormen een uitwerking van deze 
beginselen. 

Het veilig stellen van gegevens uit de werkomgeving en werkmail van Heijmans ten 
behoeve van het integriteitsonderzoek is in strijd met de AVG 
4.4. Blijkens de brief van het college van 24 april 2020 heeft het college op 31 

januari 2020, de dag dat Heijmans zijn taken als burgemeester tijdelijk 
neerlegde, informatie op zijn werkomgeving en werkmail “veilig laten stellen". 
Wat de term “veilig laten stellen" exact inhoud is Heijmans onduidelijk, maar dit 
zal in ieder geval het verzamelen, opvragen en/of opslaan van 
persoonsgegevens van Heijmans betreffen. Deze veniverking omvat een 
uitzonderlijk grote hoeveelheid (persoons)gegevens, vermoedelijk 
tienduizenden, waarbij tevens sprake is van veel gevoelige en/of vertrouwelijke 
gegevens. Die gevoelig- en/of vertrouwelijkheid geldt zowel ten opzichte van 
individuele personen, waaronder in de eerste plaats Heijmans, als ten opzichte 
van bestuurlijke aangelegenheden en derde partijen. Daarbij is van belang dat, 
zoals hiervoor al is toegelicht, een burgemeester ook los van het college een 
eigen bestuursorgaan is met eigen taken en verantwoordelijkheden. 

4.5. Voor de hiervoor omschreven veniverking van persoonsgegevens dient het 
college een grondslag te hebben zoals omschreven in art. 6 van de AVG. Bij de 

4 De specifieke doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt moeten zijn vastgesteld wanneer de 
persoonsgegevens worden verzameld. Doeleinden moeten expliciet en rechtvaardig zijn. Persoonsgegevens 
mogen alleen worden ven/verkt indien het doel van de verwerking niet redelijkerwijs op een andere wijze kan 
worden verwezenlijkt- art. 5 lid 1 sub b en overweging 39 AVG. 
5 Persoonsgegevens dienen toereikend en ter zake dienend te zijn en beperkt te blijven tot wat noodzakelijk is 
voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt- art. 5 lid 1 sub c en overweging 39 AVG. 
6 Alle redelijke maatregelen moeten worden genomen om ervoor te zorgen dat onjuiste persoonsgegevens 
worden gerectificeerd of gewist - art. 5 lid 1 sub d en overweging 39 AVG. 
7 Om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is, dient de 
veniverkingsverantwoordelijke termijnen vast te stellen voor het wissen van gegevens of voor een periodieke 
toetsing ervan - art. 5 lid 1 sub e en oven/veging 39 AVG. 
8 Art. 4 onder 7 AVG.
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verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van een integriteitsonderzoek 
is de meest voor de hand liggende grondslag die van art. 6 lid 1 sub fAVG - 
dat de ven/verking "noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde 
belangen van de ven/verkingsverantwoordelüke of van een derde, beha/ve 
wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de 
betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder 
wegen dan die belangen". Daarbij zal het college een welbepaald, uitdrukkelijk 
omschreven en gerechtvaardigd doeleinde moeten hebben voor de verwerking. 
Op een hoog abstractieniveau kan het uitvoeren van een integriteitsonderzoek 
door een organisatie een gerechtvaardigd belang bieden voor de verwerking 
van persoonsgegevens. Hiermee is echter niet gezegd dat de ven/verking van 
persoonsgegevens voor een integriteitsonderzoek onder alle omstandigheden 
rechtmatig is. Gezien de concrete omstandigheden van de onderhavige 
verwerking door het college komt het college geen beroep op deze grondslag 
toe. Er wordt namelijk niet aan het noodzakelijkheidscriterium voldaan, en de 
belangen en de grondrechten en fundamentele vrijheden van Heijmans wegen 
zwaarder dan het belang van het college. Dit wordt hierna toegelicht. 

Allereerst het noodzakelijkheidscriterium. Dat de venlverking noodzakelijk moet 
zijn houdt in dat voldaan moet zijn aan de vereisten van proportionaliteit en 
subsidiariteit. Kortgezegd brengen deze vereisten met zich dat de ven/verking in 
verhouding moet staan tot het nagestreefde doel, en dat dat doel niet op een 
andere, minder ingrijpende manier kan worden gerealiseerd. Voor 
proportionaliteit zijn de reikwijdte van de ven/verking alsook de daarbij getroffen 
waarborgen en de aard van de inbreuk op de privacy van belang. Zoals eerder 
vastgesteld betreft het een omvangrijke veniverking van gevoelige en 
vertrouwelijke gegevens. Daarbij heeft het college geen blijk gegeven van enige 
beperking van de gegevensset, bijvoorbeeld in tijdsperiode of op ondenlverp, en 
daarmee geen invulling gegeven aan het beginsel van gegevensminimalisatie. 
Ook blijkt niet welke waarborgen het college getroffen heeft ten tijde van het 
verzamelen om de inbreuk te beperken, wat zeker op zijn weg had gelegen 
gezien de aard van de gegevens en het feit dat de gegevensset informatie 
bevat waar het college geen kennis van mag nemen. ln tegendeel, het college 
heeft zelfs nagelaten Heijmans tijdig te informeren waardoor hij niet in staat was 
zijn rechten uit te oefenen. Het integriteitsonderzoek kan hiermee niet in 
verhouding staan tot de uitzonderlijk vergaande inmenging in de persoon en het 
ambt van de burgemeester. 

ln het kader van subsidiariteit merkt Heijmans op dat het veilig stellen en 
raadplegen van de gehele werkomgeving en werkmail van een burgemeester 
een zeer ingrijpende ven/verking is. Het beginsel van subsidiariteit noopt er 
hierbij toe dat een dergelijk ingrijpen slechts als uiterste mogelijkheid dient te 
worden beschouwd, die pas ovenlvogen kan worden als het 
integriteitsonderzoek op geen enkele andere wijze kan worden volbracht. Van
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een dergelijke uiterste mogelijkheid is geen sprake. Er zijn tal van manieren 
waarop een dergelijk integriteitsonderzoek kan worden uitgevoerd zonder dat 
hiertoe beslag wordt gelegd op de gehele communicatie en administratie van 
een burgemeester. Daaronder valt bijvoorbeeld het onderzoeken van andere, 
minder gevoelige bronnen van data en/of het interviewen van relevante 
personen. Niet eerder dan dat al deze mogelijkheden zijn uitgeput kan 
überhaupt overwogen worden de gegevens van de burgemeester veilig te 
stellen. 

Omdat het noodzakelijkheidscriterium niet is vervuld, kan geen sprake zijn van 
een rechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Los hiervan dient ook aan 
de hand van een afweging van de betrokken belangen geconcludeerd te 
worden dat sprake is van verwerking van persoonsgegevens in strijd met de 
AVG. Voor die belangenafvveging zijn onder andere relevant: transparantie, de 
aard van de gegevens en de mogelijke consequenties van de verwerking. Dit 
zijn allen ook factoren die aan bod komen bij een 
gegevensbeschermingseffectbeoordeling of data protection impact assessment 
(verder: DPlA).9 

Gezien de omvang en de aard van de gegevens en het doel van de verwerking 
had het veilig stellen van de gegevens op 31 januari onderwerp moeten zijn van 
een DPIA. Kennelijk voert het college momenteel een Privacy Impact 
Assessment uit in het kader van het inzien van (onder andere) deze 
gegevensset ten behoeve van het Wob-verzoek. Er had echter al een DPlA 
uitgevoerd moeten worden voorafgaand aan het verzamelen van de gegevens 
in januari ten behoeve van het integriteitsonderzoek. De AVG verplicht een 
dergelijke toets voor verwerkingen die waarschijnlijk een hoog risico inhouden 
voor de rechten en vrijheden van betrokkenen. Hier is zonder meer sprake 
daarvan. De gemeente heeft in haar eigen Privacy Beleid (productie 12, p. 12) 
ook vastgelegd dat een DPlA wordt uitgevoerd voorafgaand aan een hoog 
risico verwerking. De Autoriteit Persoonsgegevens (verder: AP) heeft een lijst 
opgesteld met veniverkingen waarvoor een DPlA verplicht is. Hieronder valt de 
grootschalige veniverking van persoonsgegevens waarbij informatie wordt 
verzameld door middel van onderzoek zonder de betrokkene daarvan vooraf op 
de hoogte te stellen.” Deze DPIA had voorafgaand aan het veilig stellen van de 
gegevens plaats moeten vinden, en was de geëigende plek geweest voor het 
college om de belangen af te wegen en risico's in kaart te brengen. ln die DPIA 
had het college aldus vast moeten stellen dat de verwerking niet rechtmatig uit 
te voeren is. 

9 Art 35 AVG 
° Autoriteit Persoonsgegevens, Besluit inzake lijst van veniverkingen van persoonsgegevens waarvoor een 
gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPlA) verplicht is - 

https //autonteitpersoonsgegevens nl/sites/default/files/atoms/files/stcrt~2019~64418.pdf.
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4.10. 

4.11 

4.12 

Als voortvloeisel van het transparantiebeginsel rust op het college een 
informatieplicht richting Heijmans wanneer het zijn persoonsgegevens ven/verkt. 
Op grond van art. 13 lid 3 sub a AVG had dit in ieder geval uiterlijk één maand 
na verkrijging van de gegevens moeten zijn. Er was echter geen enkele reden 
om Heijmans niet voorafgaand aan, of in ieder geval direct aansluitend op de 
verzameling te informeren. Door dusdanig laat te informeren heeft het college 
Heijmans ernstig beperkt in de uitvoering van zijn rechten onder de AVG. Zo 
had Heijmans inzage kunnen verzoeken in de gegevens die van hem venlverkt 
worden, maar belangrijker nog zijn recht op bezwaar en recht op 
gegevenswissing kunnen uitoefenen. Met het recht van bezwaar had Heijmans 
zich in een eerder stadium tegen deze verwerking kunnen verzetten. Het 
college had Heijmans ingevolge art. 21 lid 4 AVG ook uitdrukkelijk op dit recht 
moeten wijzen. Met het recht op gegevenswissing van art. 17 AVG kan 
Heijmans het college verzoeken zonder onredelijke vertraging 
persoonsgegevens van hem te wissen wanneer hij bezwaar heeft gemaakt 
tegen de venlverking, of wanneer de gegevens onrechtmatig zijn ven/verkt. 
Beide rechten zijn essentiële instrumenten om de betrokkene, Heijmans, in 
staat te stellen zijn persoonlijke levenssfeer te beschermen. Als Heijmans tijdig 
was ingelicht had hij deze procedure ook maanden eerder kunnen starten. 
Tot slot de aard van de gegevens. Zoals hierboven vermeld bevat de 
gegevensset grote hoeveelheden gevoelige en vertrouwelijke gegevens. Ook 
behoorde het college zich te realiseren dat het gezien de taken bevoegdheden 
van de burgemeester zeer goed mogelijk is dat zich in werkmail van Heijmans 
bijzondere persoonsgegevens en strafrechtelijke persoonsgegevens bevinden, 
waarop in beginsel een ven/verkingsverbod geldt. ln dit verband wijst Heijmans 
bij wijze van voorbeeld op dossiers over overlastgevende inwoners van Weert 
die met naam en adres zijn beschreven; dossiers over personen binnen de 
gemeente die te maken hebben gehad met integriteitsvraagstukken; dossiers 
over horecavergunningen; gegevens betreffende OMG's. ln de AVG en in de 
Uitvoeringswet AVG (verder: UAVG) staan beperkte uitzonderingsgronden voor 
de venlverking van dergelijke gegevens. Geen van deze uitzonderingsgronden 
legitimeert het verschaffen van toegang tot de gegevensset met bijzondere en 
strafrechtelijke gegevens door het college. 

Gelet op al het voorgaande en met name de disproportionele en intransparante 
aard van de verwerking van de gegevens uit de werkomgeving en werkmail van 
Heijmans, het niet voldoen aan het noodzakelijkheidscriterium en het 
ontegenzeggelijke gewicht van zijn belangen en rechten en vrijheden 
constateert Heijmans dat zijn persoonsgegevens door het college zijn verwerkt 
in strijd met de AVG. 

Het veilig stellen en raadplegen van gegevens uit de werkmail en werktelefoon van 
Heijmans ten behoeve van het Wob-verzoek is in strijd met de AVG

16



4.13. 

4.14. 

4.15 

4.16 

4.17 

Tevens in zijn brief van 24 april 2020 vermeldt het college dat het naar 
aanleiding van het Wob-verzoek informatie op de werkmail en werktelefoon van 
Heijmans heeft laten veiligstellen, en dat deze gegevens samen met de 
gegevens die eerder in verband met het integriteitsonderzoek zijn veilig gesteld 
zullen worden geraadpleegd door een derde. Ook deze beide verwerkingen zijn 
in strijd met de AVG. 

Ook voor deze verwerking dient het college een welbepaald, uitdrukkelijk 
omschreven en gerechtvaardigd doeleinde te hebben, en moet sprake zijn van 
een grondslag als omschreven in art. 6 van de AVG. Anders dan bij het 
verzamelen van de gegevens ten behoeve van het integriteitsonderzoek kan 
het college hier geen beroep doen op de gerechtvaardigd belang grondslag van 
art. 6 lid 1 subfAVG. Blijkens lid 1 van dat artikel geldt de f-grond niet voor de 
veniverking door overheidsinstanties in het kader van de uitoefening van hun 
taken. Voor die taakuitoefening zijn de grondslagen van artikel 6 lid 1 sub c en e 
AVG bedoeld. Sub c biedt een grondslag wanneer de verwerking noodzakelijk 
is “om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de 
ven/verkingsverantwoordelüke rusf'. Sub e biedt een grondslag wanneer de 
verwerking noodzakelijk is “voor de ven/u//ing van een taak van algemeen 
belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag 
dat aan de verwerkingsverantwoordelüke is opgedragen". 

Zoals hierna zal worden toegelicht biedt de Wet openbaarheid bestuur in het 
onderhavige geval geen grond voor het verzamelen en raadplegen van 
gegevens uit de werkmail, werktelefoon en werkomgeving van Heijmans. 
Hierdoor kan er ook geen grondslag zijn onder de AVG voor het veniverken van 
deze gegevens, en handelt het college dus in strijd met de AVG door de 
gegevens te verwerken ten behoeve van het Wob-verzoek. Daar komt bij dat, 
zoals hierboven is betoogd, de verzameling van de gegevens in januari 2020 
onrechtmatig was. Dit maakt dat elke verdere verwerking van die gegevensset 
ook onrechtmatig is. 

Zelfs als het voorgaande anders zou liggen, en daarbij ook een van de 
genoemde grondslagen wel van toepassing kan zijn op de verwerking ten 
behoeve van het Wob-verzoek, dan alsnog staat de AVG in de weg aan die 
verwerking. Dit wordt hierna toegelicht. 

Ook indien een veniverkingsverantwoordelijke een grondslag heeft voor de door 
hem beoogde verwerking gelden onverkort alle andere verplichtingen en 
beginselen van de AVG. Er moet ook bij de grondslagen van artikel 6 lid 1 sub c 
en e AVG sprake zijn van een noodzaak, en derhalve proportionaliteit en 
subsidiariteit. Verder geldt ook voor deze verwerking een informatieplicht en 
dient het college een DPIA te hebben uitgevoerd vóórdat het met het 
veiligstellen of enige andere verwerking van gegevens begint. Tot slot geldt 
ook, naast het vereiste van een geldige grondslag, het vervverkingsverbod voor
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4.18. 

4.19. 

4.20. 

4.21 

bijzondere persoonsgegevens met zijn beperkte uitzonderingsgronden. Al deze 
elementen betekenen dat het (laten) verzamelen en raadplegen van de 
gegevenssets door het college in strijd is met de AVG. 
Onverkort geldt ook het noodzakelijkheidscriterium bij een verwerking onder de 
hierboven genoemde grondslagen. Dit houdt weer in dat voldaan moet zijn aan 
proportionaliteit en subsidiariteit. Bij brief van 3 april 2020 is het college op de 
hoogte gesteld van het feit dat zich in de gegevenssets geen documenten 
bevinden die informatie bevatten met betrekking tot het Wob-verzoek. Zoals 
hierna nog nader zal worden toegelicht, brengt dit mee dat geen noodzaak kan 
bestaan voor kennisname van de gegevens door het college. Ook is de 
verwerking volledig disproportioneel aan het doel. Er is sprake van een 
gegevensset met uiterst gevoelige gegevens, die het college integraal verwerkt 
zonder op enige manier betekenis te geven aan het beginsel van 
gegevensminimalisatie. 

Het college informeerde Heijmans bij brief van 24 april 2020 over het reeds 
veilig zijn gesteld van zijn gegevens en de voorgenomen wijze van raadplegen 
daarvan. Wanneer de gegevens zijn veiliggesteld of zullen worden ingezien en 
om welke gegevens het precies gaat is daarbij niet vermeld. Het betreft aldus 
een uiterst magere informatievoorziening die niet voldoet aan de 
transparantienorm van artikelen 5 en 14 van de AVG, en die daarnaast ook 
volledig misplaatst is gezien en het ambt van Heijmans, de door hem verleende 
medewerking en het doel waarvoor het college de gegevens verwerkt. 

Zoals hierboven al vastgesteld is een DPIA verplicht bij de verwerking van de 
gegevenssets gezien haar aard, omvang en het nagestreefde doel. Het college 
geeft aan dat de (D)PlA momenteel wordt uitgevoerd. Zoals eerder al vermeld 
is dit echter te laat. Een DPIA dient volgens de wet en volgens eigen beleid van 
de gemeente voorafgaand aan de verwerking te worden gedaan, zodat er een 
goed beeld is van de uit het oogpunt van gegevensbescherming verbonden 
risico's. Dit blijkt ondubbelzinnig uit de tekst van artikel 35 lid 1 van de AVG en 
wordt bevestigd door de Artikel 29 Werkgroep in haar richtsnoeren over 
DPlA's.“ Zonder enige rechtvaardigingsgrond wijkt het college van deze strikte 
regel af, met ten gevolg dat Heijmans onderworpen is aan een ingrijpende 
inmenging in zijn persoonlijke levenssfeer. 

Naast alle reeds genoemde redenen geldt voor het verwerken van de 
gegevenssets ten behoeve van het Wob-verzoek in beginsel bovendien een 
verwerkingsverbod omdat hier ook bijzondere persoonsgegevens en 
persoonsgegevens van strafrechtelijke aard worden verwerkt. Nu er geen 

11 https //autoriteitpersoonsgegevens.nI/sites/default/files/atoms/files/wp248_rev.OLnl.pdf, p. 17. De Artikel 29 
Werkgroep is het overkoepelende advies- en samenwerkingsorgaan van Europese privacytoezichthouders. Sinds 
de inwerkingtreding van de AVG is het vervangen door het Europees Comité voor gegevensbescherming.
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uitzonderingsgronden zoals vermeld in artikel 9 van de AVG en hoofdstuk 3 van 
de UAVG van toepassing zijn, zijn de venrverkingen in strijd met de AVG. 

4.22. Gezien het voorgaande geldt ook voor het verzamelen en (verder) verwerken 
van de gegevenssets ten behoeve van het Wob-verzoek dat sprake is van een 
onrechtmatige, onbehoorlijke en intransparante handelwijze van het college die 
in strijd is met de AVG. 

De Wob verplicht het college niet tot onderzoek naar gegevens van de burgemeester 
4.23. Op grond van artikel 1 onder a van de Wob is een “document": een bij het 

bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of ander materiaal dat gegevens 
bevat. Op grond van artikel 1 onder b van de Wob is een “bestuurlijke 
aangelegenheid” een aangelegenheid die betrekking heeft op beleid van een 
bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding en de uitvoering ervan. 
Op grond van artikel 3 lid 1 Wob kan eenieder een verzoek om informatie 
neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid richten tot een 
bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan 
werkzame instelling, dienst of bedrijf. 

4.24. ln de eerste plaats wijst Heijmans erop dat het Wob-verzoek op grond waarvan 
het college aanspraak maakt op het doorzoeken van zijn gegevens de 
bestuurlijke aangelegenheid “gedragscode burgemeester" betreft. De 
gedragscode burgemeester is echter niet een bestuurlijke aangelegenheid van 
het bestuursorgaan 'college van burgemeester en wethouders', maar een door 
de raad vastgestelde gedragscode voor het bestuursorgaan burgemeester." Dit 
betekent dat de door het college “veilig gestelde" werkomgeving van Heijmans 
per definitie geen informatie bevat over een bestuurlijke aangelegenheid van 
het college. Alleen al om die reden kan het college in het kader van het Wob- 
verzoek dat het als rechtvaardiging voor zijn handelwijze opvoert, geen enkele 
aanspraak maken op enig onderzoek naar de desbetreffende gegevens van 
Heijmans. 

4.25. Uit de uiteenzetting over de strijdigheid van de handelwijze van het college met 
de AVG, volgt al dat het college onrechtmatig de beschikking heeft gekregen 
over gegevens van Heijmans, die een uitermate vertrouwelijk karakter hebben 
en vanwege de positie van Heijmans als eenhoofdig bestuursorgaan onder 
geen beding bij het college horen te berusten. Het college lijkt in zijn brief van 

12 http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTl\/lLoutputlActueel/\/Vee|”r!CVDR72745html. Deze regeling is 
in Weert overigens opgegaan in de door de Gedragscode bestuurlijke integriteit gemeente Weert 2017, 
http:/ldecentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdriXl~lTl\/lLoutput/Historie/Weert/446337/446337__1.html Dat die nog 
steeds ook de voor burgemeester geldende Gedragscode is, volgt uit de in de regeling genoemde grondslag van 
artikel 69 Gemeentewet. Artikel 69 lid 2 Gemeentewet bepaalt: “De raad stelt voor de burgemeester een 
gedragscode vast."
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4.26. 

4.27 

4.28. 

24 april te betogen dat, nu het feitelijk beschikt over gegevens van Heijmans, 
die gegevens per definitie ook dient te onderzoeken in verband met het aan het 
college gerichte Wob-verzoek. Alleen al het gezonde verstand verzet zich tegen 
deze redenering. Het zou immers hoogst onredelijk zijn als het college 
onrechtmatig beslag zou kunnen leggen op documenten en er vervolgens een 
verplichting op grond van de Wob zou gelden om die gegevens openbaar te 
maken of althans de openbaarmaking daarvan te overwegen. Volgens 
Heijmans kan er in redelijkheid geen discussie over bestaan dat een dergelijke 
verplichting niet bestaat. 

Het voorgaande wordt bevestigd in de jurisprudentie van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. ln haar uitspraak van 9 maart 
2016 (ECL|:NL:RVS:2016:623) oveniveegt de Afdeling namelijk als volgt: 
“4. 2. Uit de geschiedenis van de totstandkoming van artikel 1, aanhef en onder 
a, van de Wob volgt dat voor de beantwoording van de vraag of een document 
bij een overheidsorgaan berust niet alleen de fysieke aanwezigheid van belang 
is. Het document moet ook bestemd zijn voor het overheidsorgaan als zodanig 
(Kamerstukken ll, 1986/87, 19 859, nr. 3, blz. 21). 

Niet slechts van belang is derhalve of de documenten waarop het verzoek van 
[appellant] ziet fysiek in het gemeentehuis van Boxmeer, dan wel bij personen 
die bij de gemeente Boxmeer werken, berusten. De documenten dienen ook 
bestemd te zijn om onder het college te berusten. ” 

Het behoeft geen betoog dat gegevens die onder Heijmans berusten in zijn 
hoedanigheid als burgemeester niet “bestemd zijn" voor het college en daarom 
ook niet bij het college behoren te berusten. Dat het college zich die gegevens 
onrechtmatig heeft toegeëigend maakt dat (uiteraard) niet anders. Ook hieruit 
volgt dat het college aan de Wob geen enkele aanspraak ontleent om het in zijn 
brief van 24 april aan Heijmans aangekondigde onderzoek naar diens gegevens 
te verrichten. 

Zoals Heijmans ook in zijn brief van 14 mei jl. aan de gemeente uiteen heeft 
gezet, is er bovendien geen sprake van een Wob-verzoek dat nog nader 
onderzoek van het college vergt. Buiten de hiervoor genoemde redenen 
waarom dat niet het geval is, geldt immers dat Heijmans de gemeente 
desgevraagd heeft bericht dat hij niet beschikt over documenten of informatie 
die onder de reikwijdte van het Wob-verzoek vallen. Aangezien het verzoek 
uitsluitend betrekking heeft op eventueel bij Heijmans berustende documenten, 
staat daarmee vast dat er geen voor het Wob-verzoek relevante documenten 
zijn. Voor zover het Wob-verzoek al een bestuurlijke aangelegenheid van het 
college zou betreffen, heeft het college door het stellen van zijn vragen aan 
Heijmans over bij hem beschikbare documenten voldoende gedaan om te 
achterhalen of er relevante informatie is. Nu het antwoord daarop negatief is, is
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4.29. 

4.30 

4.31 

4.32. 

daarmee het Wob-verzoek afgedaan. Het college heeft in zijn hien/oor 
genoemde brief van 21 april 2020 aan Heijmans' raadsman dan ook vermeld: 
“Aangezien er geen gegevens zijn, kan er ook geen juridische toets hebben 
plaatsgevonden naar aanleiding van ons ve/zoek van 13 maart jl. om gegevens 
te verstrekken. " 

Het eindigt zijn brief met de mededeling: “deze kwestie hiermee als afgedaan” 
te beschouwen. Daaruit valt op te maken dat het college geen nadere vragen 
aan Heijmans had met betrekking tot het Wob-verzoek. 

Het is vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak dat als een 
bestuursorgaan “niet ongeloofwaardig" stelt dat hij niet beschikt over informatie 
waarop een ingediend Wob-verzoek betrekking heeft, het aan de verzoeker is 
om aannemelijk te maken dat een bepaald document toch onder dat 
bestuursorgaan berust. Zie bijvoorbeeld ABRVS 31 juli 2019, 
ECLl:NL:RVS:2019:2617. Eveneens in die uitspraak tot uitdrukking gebrachte 
vaste jurisprudentie bepaalt dat de Wob geen verplichting bevat om gegevens 
te vervaardigen die niet in bestaande documenten zijn neergelegd, ongeacht de 
mate van inspanning. Deze rechtspraak is in meerdere opzichten relevant voor 
de beoordeling van deze zaak. 

ln de eerste plaats is Heijmans zelf een bestuursorgaan. Het verzoek van het 
college aan hem om informatie, betreft zijn positie als burgemeester van de 
gemeente Weert. Zoals gezegd gaat het bij dit verzoek per definitie niet om 
gegevens die onder het college behoren te berusten, maar zelfs als dit anders 
zou zijn, is er geen reden te twijfelen aan de mededeling van de burgemeester 
dat hij niet beschikt over in documenten neergelegde informatie waarom het 
college heeft gevraagd. De mededeling hieromtrent van Heijmans aan het 
college strekt zich uit tot zijn gehele werkomgeving en dus ook tot de door het 
college “veilig gestelde” gegevens van Heijmans. 

Hoewel het verzoek van het college aan Heijmans niet bedoeld is als Wob- 
verzoek, is er geen reden aan het bericht van Heijmans dat hij niet over 
informatie beschikt die onder dat verzoek moet worden geschaard, andere 
eisen te stellen dan de Afdeling bestuursrechtspraak stelt aan een 
bestuursorgaan tot wie een Wob-verzoek is gericht. Met andere woorden: er is 
geen reden om aan de juistheid van de mededeling van Heijmans naar 
aanleiding van het verzoek van het college te twijfelen en het college heeft 
geenszins aannemelijk gemaakt dat twijfel over die beantwoording op zijn 
plaats is. Het heeft, in tegendeel, gesteld dat er geen reden is Heijmans' 
advocaatkosten te vergoeden omdat er geen informatie beschikbaar is en 
gemeld dat de kwestie als afgedaan wordt beschouwd. 

De hien/oor genoemde jurisprudentie is ook relevant in de verhouding van het 
college tot de Wob-verzoeker. ln de eerste plaats behoort het college uiteraard
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4.33. 

aan de desbetreffende journalist mee te delen dat de door hem opgevraagde 
informatie niet een bestuurlijke aangelegenheid van het college betreft. Verder 
berust er geen voor het college bestemde informatie onder het college nu de 
beslaglegging op de gegevens van Heijmans onrechtmatig is. ln verband met 
de hiervoor genoemde jurisprudentie geldt bovendien dat als het college al 
terecht aan Heijmans zou hebben gevraagd of hij beschikt over informatie die 
kan worden geschaard onder het Wob-verzoek, het college daarmee 
ruimschoots heeft voldaan aan zijn verplichting jegens de Wob-verzoeker om 
na te gaan of er gegevens onder hem berusten die onder het Wob-verzoek 
vallen. De integrale doorzoeking van Heijmans' gegevens die door het college 
zijn “veilig gesteld” in verband met een integriteitsonderzoek, is dan dus buiten 
alle proporties. 

Bovendien zou dat onderzoek er zoals hiervoor al aan de orde kwam, ertoe 
kunnen leiden dat de door het college ingeschakelde derde en vervolgens het 
college zelf de beschikking krijgt over vertrouwelijke gegevens van het 
bestuursorgaan burgemeester en die gegevens openbaar zou kunnen maken. 
De schade die zou kunnen worden aangericht door kennisname van dergelijke 
gegevens door de door het college inschakelde derde, het college zelf en, in 
laatste instantie, dagblad De Limburger, is groot en dient volgens Heijmans te 
allen tijde te worden voorkomen. 

De vorderingen 
5.1. 

5.2. 

Teneinde verwerking van gegevens van Heijmans die het zich onrechtmatig 
heeft toegeëigend tegen te gaan, vordert Heijmans primair dat het college de 
aanspraak op die gegevens geheel opgeeft. Heijmans weet niet op welke wijze 
de beslaglegging op zijn gegevens technisch is vormgegeven. Dat maakt voor 
zijn vordering echter niet uit. Waar het om gaat is dat het college niet langer 
beschikt over gegevens waarover het niet hoort te beschikken en dat de situatie 
voordat het zich die gegevens toe-eigende, wordt hersteld zodat Heijmans zelf 
de beschikking houdt over de desbetreffende gegevens. De eerste vordering 
van Heijmans heeft daar betrekking op en beoogt dus de technische situatie te 
herstellen zoals die was voor het “veilig stellen” van gegevens door het college. 
ln de tweede plaats geldt dat het Wob-verzoek waar het college zijn aanspraak 
op een onderzoek naar de gegevens van Heijmans meent te kunnen gronden, 
afgedaan is. Heijmans heeft immers naar eer en geweten zijn gegevens 
doorzocht en het college bericht dat gegevens over de desbetreffende 
bestuurlijke aangelegenheid, geconcretiseerd door de desbetreffende journalist, 
niet aanwezig zijn. Die mededeling betreft al zijn gegevens en dus ook de 
zakelijke werkomgeving die het college beslag “veilig gesteld” heeft. Heijmans 
vordert naast herstel in de oude toestand (zie hiervoor) dan ook een verbod op 
iedere verdere verwerking van zijn gegevens en dus ook een verbod om
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onderzoek te doen naar zijn gegevens in verband met het hiervoor beschreven 
verzoek van De Limburger. 

5.3. Teneinde zich ervan te kunnen vergewissen of het college aan de 
veroordelingen die Heijmans vordert, voldoet, vordert Heijmans dat het college 
hem daarover dient te informeren. 

5.4. Heijmans zal in een bodemprocedure schadevergoeding van de gemeente 
vorderen wegens het hem aangedane leed en de daardoor veroorzaakte 
financiële schade, waaronder alle advocaatkosten, en daarvoor ook wethouders 
in persoon aanspreken. 

6. SPOEDEISEND BELANG 
6.1. Deze zaak is naar haar aard spoedeisend. Iedere dag dat het college de 

beschikking houdt over gegevens van Heijmans wordt het risico vergroot dat 
het inzicht krijgt in zaken waarvan het vanwege het vertrouwelijke karakter geen 
kennis behoort te nemen zoals hiervoor uiteen is gezet. Nu het college met 
geen woord heeft gereageerd op de uitgebrachte sommatie, en kennelijk 
volhardt in zijn stelling dat het gerechtigd is de gegevens van Heijmans aan een 
onderzoek te onderwerpen, is een veroordeling zoals hierna gevorderd terstond 
noodzakelijk. 

MITSDIEN: 

Verzoekt Heijmans de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, om bij wege van 
voorlopige voorziening bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad: 

1. Gedaagde te gebieden binnen één week na het in dezen te wijzen vonnis het 
“veilig stellen” van gegevens van Heijmans als bedoeld in de brief van 24 april 
2020 ongedaan te maken zodanig dat de situatie zoals die bestond direct 
voorafgaand aan het moment van “veilig stellen" geheel of althans zoveel als 
technisch mogelijk is wordt hersteld; 

2. Gedaagde te gebieden aan Heijmans binnen twee weken na het in dezen te 
wijzen vonnis opgave te doen van het moment en de wijze waarop zij aan de 
vordering onder 1. heeft voldaan; 

3. Gedaagde te gebieden ervoor zorg te dragen dat de beschikbaarheid van “veilig 
gestelde” gegevens als bedoeld in de brief van 24 april 2020 voor haar, voor 
organen of personen binnen haar organisatie dan wel voor derden, die is ontstaan 
als gevolg van dat “veilig stellen” of in aansluiting daarop verricht onderzoek naar 
die gegevens, ongedaan wordt gemaakt binnen één week na het in dezen te 
wijzen vonnis;
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4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

De kosten 

Gedaagde te gebieden aan Heijmans binnen twee weken na het in dezen te 
wijzen vonnis opgave te doen van het moment en de wijze waarop zij aan de 
vordering onder 3. heeft voldaan; _ 

Gedaagde te gebieden terstond iedere andere verwerking dan onder 1. en 3. 
gevorderd van de “veilig gestelde" gegevens als bedoeld in de brief van 24 april 
2020 te staken en gestaakt te houden; 
Te bepalen dat gedaagde een dwangsom verbeurt van 610.000 (zegge: 
tienduizend euro) voor iedere dag dat zij in gebreke is bij de naleving van een 
gebod dat wordt gevorderd onder 1., 2., 3. en 4. 
Te bepalen dat gedaagde een dwangsom verbeurt van 6250000 (zegge: 
tweehondervijftigduizend euro) voor iedere overtreding van het gebod gevorderd 
onder 5. 
Gedaagde te veroordelen tot betaling aan Heijmans: 
van de kosten van deze procedure met bepaling dat, als deze kosten niet binnen 
zeven dagen na de dagtekening van dit vonnis worden voldaan, daarover vanaf 
de achtste dag na dagtekening van het vonnis wettelijke rente is verschuldigd; en 

van de nakosten van deze procedure zijnde een bedrag van 6 131,-- zonder 
betekening, verhoogd met een bedrag van 6 68,-- in geval van betekening, met 
bepaling dat, als deze kosten niet binnen zeven dagen na de dagtekening van dit 
vonnis worden voldaan, daarover vanaf de achtste dag na dagtekening van het 
vonnis wettelijke rente is verschuldigd. 

dezes zijn voor mij, deurwaarder: 6100,89 inclusief btw 

De schuldeiser kan de berekende BTW niet verrekenen in de zin van de Wet op de 
Omzetbelasting 1968. 

De gerechtsdeurwaarder voornoemd, 
was getekend en voor afschrift 

„/ 

ll 

// 
./É /6

1 

Deze zaak wordt behandeld door mr. J.H.A. van der Grinten van Kennedy Van der Laan N.V., Postbus 
58188 te (1040 HD) Amsterdam, telefoon: (020) 5506 852, e-mail: jan.van_der.grinten@kvdl.com
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geding wordt u verwezen naar de tabel bij de Wet griffierechten in burgerlijke zaken. 

Zaak-/kort gedingnummer 

Zittingsdatum en tijdstip 

Voorzieningenrechter Mr 

In te vellen door de rechtbank 

1 ššiaišo (BM, Ho -:Lol 
' " (Ju 

Voorwaarden U Verlof verkorte termijn verleend onder de voorwaarde dat de dagvaarding uiterlijk aan 
de partij wordt betekend op 

Uur 
ml 

de

U 
Onverwijld mededeling zittingsdatum en -tijdstip en toezending concept-dagvaarding 
aan de gedaagde partij. 
Overige voorwaarden: 

U Vermelding van deze voorwaarden in de dagvaarding. 

Bijzonderheden 

Datum mededeling dag- 7 
f„ _ 

^ 
___,_ 
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Productieoverzicht bij dagvaarding in kort geding Herimans / B&W Weert 

Productie 1 

Productie 2 

Productie 3 

Productie 4: 

Productie 5 

Productie 6 

Productie 7 

Productie 8 

Productie 9 

Productie 10: Brief van college B&W van 24 april 2020 aan Heijmans 

Productie 11: Brief van mr Van der Grinten aan college B&W van 14 mei 2020 

Productie 12: Privacybeleid gemeente Weert 

Artikel in De Limburger van zaterdag 11 januari 2020 

Mededeling Hoffmann Bedriifsrecherche 

Wob-verzoek aan college B&W van Paul Bots van De Limburger d d 18 februan 2020 

Brief van 13 maart 2020 van de raadsgriffier van de gemeente aan Heijmans 

E-mail van 3 april 2020 van mr Van der Grinten aan de raadsgriffier 

Bijlage bij e-mail van 3 april 2020 van mr Van der Grinten (declaratie) aan de 
raadsgriffier 

Brief van college B&W van 3 april 2020 aan Heiimans 
Brief van college B&W van 3 april 2020 aan mr Van der Grinten 

Brief van college B&W van 21 april 2020 aan mr Van der Grinten 
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Jos Hešlmans 

Van: .Fos Heijmans <josheijmans@home.nl> 
Verzonden: zondag 26 april 2020 8:43 
Aan: Jos Heijmans 
Onderwerp: FW: 

Onderwerp App van Mevr. T van Heugten namens de gemeente Weert dd. maandag 
09 maart 2020. 
Dit n.a.v. van twee voorwaarden van mij voor een tweede gesprek met Hoffmann. 
1. wanneer is het onderzoek klaar? 
2. ik wil graag de eindrapportage van Hoffmann en de verslagen van mijn gesprek dd. 30 januari Onderstaand is het 

antwoord; 

\foor wat betreft de voorwaarden die je stelt aan het voeren van een tweede gesprek met Hoffmann bericht ik je 

namens de opdrachtgever het volgende. 

Het is helaas niet mogelijk om een einddatum te geven voor het integriteitsonderzoek waarmee Hoffmann belast is. Dit 
vanwege het feit, dat nog niet alle partijen mondeling gehoord kunnen worden. 

Hoffmann verricht onderzoek naar aanleiding van een integriteitsmelding gedaan door een ambtenaar van de gemeente 

Weert en verstrekt de eindrapportage uitsluitend aan de opdrachtgever. Het onderzoek richt zich niet op jou. Wij zien 

op dit moment geen aanleiding om de inhoud van de rapportage met jou te delen. 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Ihttp://www.weert.nl/emaii,'logos.jpg} 

Disclaimer 
De informatie in dit e-mailbericht is alleen bestemd voor de geadresseerde. 
Gebruik door anderen is verboden, Als dit bericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht dit aan de afzender te 

melden. De gemeente Weert kan niet garanderen dat dit bericht juist, tijdig, volledig en virusvrij wordt overgebracht en 

kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Externe e-mail wordt door de gemeente Weert niet gebruikt voor het 

aangaan van verplichtingen. 

Dit e-mailbericht is gecontroleerd op virussen met Avast antivirussoftware. 
https://www.avast.r:om/antivirus
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Aan; College van Burgemeester en Wethouders van Weert 
Pofitbus 950 
6000 AZ Weert 

Onderwerp: Wob-verzoek 
Mijn kenmerkt DL PB 2020-5 

Roermond, 18 februari 2020 

Zeer geacht college, 

Bij deze dien ik, Paul Bots (werkzaam voor De Limburger), een Wob~verzoek in (verzoek in het kader 
van de Wet openbaarheid van bestuur). 
Ik wil graag kopie van of inzage in hieronder nader omschreven documenten of informatie aanwezig 
bij of onder uw college. Het betreft documenten of informatie in het kader van de bestuurlijke 
aangelegenheid 'gedragscode burgemeester'. 

Concreet vraag ik om de volgende documenten of informatie; 

1. Alle schriiïelijke communicatie(e-mails inclusief bijlagen, brieven, notities), inkomend en 
uitgaand, niet zijnde communicatie die naar meerdere een raadsleden is verstuurd, uit de 
periode 1 maart 2011 tot heden, tussenlaurgemeester Heijmans en het raadslid Fanida 
Kadra. 

A ̂ 2.“-fiH1e'i:\ïnmunicatie via telefonie- danwel online diensten (zoals sms, whatsapp, 
communicatie via de app Signal), inkomend en uitgaand, niet zijnde communicatie die naar 
meerdere raadsleden is verstuurd uit de periode 1 februari 2019 tot heden, tussenI 

buígemeester _Hi:_ijman§_ enwhwet raadslid Fanidagglfadraï 
3. Alle agenda-afsprakenyan burgemeester Heijmans van ontmoetingen en/of 

bijeenkomsten - niet zijnde bijeenkomsten waarbij meerdere raads- danwel 
commissieleden aanwezig waren - in de periode 1 maart 2011 tot heden waarbij het 
raadslid Fanida Kadra aanwezig was. 

4. Alle declaraties van burgemeester Heijmans van kosten gemaakt bij de onder punt 3 

genoemde bijeenkomsten/ontmoetingen, inclusief bijlagen en kopieën van 
facturen/bonnen. 

5. Subsidiair: een geanonimiseerde versie van het gevraagde onder de punten 1 t/m 4; 
6. Meer subsidiair: een zakelijke weergave of samenvatting van de inhoud van het gevraagde 

onder de punten 1 t/m 4; 

Doel van dit verzoek is inzicht krijgen in de contacten tussen burgemeester Heijmans en het raadslid 

Kadra, mede in het licht van haar werknemerschap bij de Stichting international Award for Young 
People. Mocht u beschikken over andere documenten die - aanvullend of in plaats van - gevraagde 
documenten inzicht kunnen geven in deze vraag, dan verzoek ik u die documenten ook te verstrekken. 

Mocht u vragen hebben over de precieze interpretatie of de gewenste afhandeling van dit verzoek, 
dan ben ik graag bereid een nadere toelichting te verstrekken.

l



Ik verzoek u de gevraagde informatie die digitaal bij u aanwezig is in digitale vorm te verstrekken. Van de informatie die alleen analoog ['hard copy') in uw archief aanwezig is, ontvang ik graag een 
kopie. Indien u voornemens bent om hiervoor kopieerkosten in rekening te brengen, verzoek ik u vooraf hierover contact met mij op te nemen. 

Ik verzoek u de ontvangst van dit verzoek schriftelijk of per email te bevestigen. 

U wordt verzocht binnen 28 dagen op dit verzoek te beslissen. Geen of een onvoldoende antwoord op de vervaidatum zal worden opgevat als een afwijzing. 
Met vriendelijke groet, „___ __ 

Paul Bots 
Akkerwal 21 
60I7AW Thorn 

Tel. 06-51670488 
Email: gaul.b_g;§_@_dç_l1@„drg er.nl
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_,___________ ßl~J.3J __________________ 

GEMEENTE w E E R T 

Aan: 
Burgemeester Heijmans inlichtingen: M. Wolfs-Corten 
VERZONDEN VIA EMAIL doorkiesnummer: 0495-575206 

email: m.wolfs@weert.nl 

Weert, 13 maart 2020 

Onderwerp: Wol:-verzoek 
Ons kenmerk: zaaknummer 959888 

Geachte burgemeester, 

Op 20 februari jl. hebben wij een Wob-verzoek van de heer P. Bots ontvangen. In dat 
Wob-verzoek verzoekt hij om documenten of informatie in het kader van de bestuurlijke 
aangelegenheid gedragscode burgemeester. 

De informatie waar in het Wob-verzoek om wordt verzocht betreft onder meer: 
- schrllïelljke communicatie (e-mails inclusief bijlagen, brieven en notities), 

inkomend en uitgaand, niet zijnde communicatie die naar meerdere raadsleden is 
verstuurd, uit de periode 1 januari 2017 tot heden, tussen u en raadslid F. Kadra; 

- communicatie via telefonie- dan wel online diensten (zoals sms, whatsapp, 
communicatie via de app Signal), inkomend en uitgaand, niet zijn communicatie 
die naar meerdere raadsleden is verstuurd, uit de periode 1 februari 2019 tot 
heden, tussen u en raadslid F. Kadra. 

U maakt deel uit van het bestuursorgaan college van burgemeester en wethouders en 
beschikt in die hoedanigheid over een werktelefoon die u ter beschikking is gesteld door 
de gemeente Weert. Ook beschikt u over een gemeentelijk e-mailadres. 

Verzoeker vraagt informatie op die derhalve weliswaar bij de gemeente berust, maar niet 
rechtstreeks voor ons toegankelijk is. 

Ik verzoek u bij deze om ons de gevraagde informatie binnen 2 weken beschikbaar te 
stellen. 

Dat betekent overigens nog niet dat deze informatie ook aan verzoeker beschikbaar wordt 
gesteld. Eerst wordt geïnventariseerd welke informatie er is. Vervolgens wordt onder meer 
op basis van de Wet openbaarheid van bestuur en de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming getoetst welke informatie openbaar gemaakt kan worden. U wordt 
vóór het daadwerkelijk verstrekken van de informatie aan verzoeker in de gelegenheid 
gesteld uw zienswijze daarover aan ons ken aar te maken. 

„.« „ «-~«~f _. _ „„..„„„ W ., _›_~ 
,veß "`^~~„` 

f', Met vriendelijke groet, 
K 

`l 

{ Namens burgemeester en wethouders, I; 5 
N~n„«„„„g›4'“""" ""'*"°"` *s -~ ~»~››=>'*“"* *'”'“"'” `

~ s. „ 
W A V < W' '""'““ ›f~'› *X › M ` 
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“ -en ' al.-L 
^f*“"“'*“`z-i. 

`f'-›-n››~u~«\\ ar' <- 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten 
Raadsgriffier. 

Wiiheiminaslngel 101 
Correspondentieadres: Postbus 950, 6000 AZ Weert 

Telefoon: (0495) 575 000 - Telefax: (0495) 541 554 - E-mall: gemeenteçweertnl 
Website: www.weert.nl
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2 6 FEB 2025 

Aan: College van Burgemeester en Wethouders van Weert 
Postbus 950 
6000 AZ Weert 

Onderwerp: Wob-verzoek 
Mijn kenmerk: DL PB 2020-S 

Roermond, 18 februari 2020 

Zeer geacht college, 

Bij deze dien ik, Paul Bots (werkzaam voor De Limburger), een Wob-verzoek in (verzoek in het kader 
van de Wet openbaarheid van bestuur). 
Ik wíl graag kopie van of inzage in hieronder nader omschreven documenten of informatie aanwezig 
bij of onder uw college. Het betreft documenten of informatie in het kader van de bestuurlijke 
aangelegenheid 'gedragscode burgemeester'. 

Qgjggget vraag ik om de volgende docum_gr1tg_n___gf informatie; 

1. Alle íchriftelijke cammuníca_tiew(e-mails inclusief bijlagen, brieven, notities), inkomend en 
uitgaand, niet zijnde communicatie die naar meerdere een raadsleden is verstuurd, uit de 
periode 1 maart 2011 tot heden, tussen_burgemeester Heijmans en het raadslid Fanidwa 
Kadra. 

_ 2:-A-He1:ammm1icatie via telefonie- danwel online diensten (zoals sms, whatsapp, › ›~ 

communicatie via de app Signal), inkomend en uitgaand, niet zijnde communicatie die naar 
meerdere raadsleden is verstuurd, uit de periode 1 februari 2019 tot heden, tussen 
burgemeester Heijn1an_s_ en_l1etraaElslid_if_aMnída__l(„ad §a,_ 

3. Alle agenda-afspraken van burgemeester Heijmans van ontmoetingen en/of 
bijeenkomsten - niet zijnde bijeenkomsten waarbij meerdere raads- danwel 
commissieleden aanwezig waren - in de periode 1 maart 2011 tot heden waarbij het 
raadslid Fanida Kadra aanwezig was. 

4 Alle 
` an burgemeester Heijmans van kosten gemaakt bij de onder punt 3 

. declaraties v 
genoemde bijeenkomsten/ontmoetingen, inclusief bijlagen en kopieën van 
facturen/bonnen. 

5. Subsidiair: een geanonimiseerde versie van het gevraagde onder de punten 1 t/m 4; 
6. Meer subsidiair: een zakelijke weergave of samenvatting van de inhoud van het gevraagde 

onder de punten 1 t/m 4; 

Doel van dit verzoek is inzicht krijgen in de contacten tussen burgemeester Heijmans en het raadslid 
Kadra, mede in het licht van haar werknemerschap bij de Stichting International Award for Young 
People. Mocht u beschikken over andere documenten die - aanvullend of in plaats van - gevraagde 
documenten inzicht kunnen geven in deze vraag, dan verzoek ik u die documenten ook te verstrekken. 

Mocht u vragen hebben over de precieze interpretatie of de gewenste afhandeling van dit verzoek, 
dan ben ík graag bereid een nadere toelichting te verstrekken

1



ik verzoek u de gevraagde informatie die digitaal bij u aanwezig is in digitale vorm te verstrekken. 
Van de informatie die alleen analoog ('hard copy') in uw archief aanwezig is, ontvang ik graag een 
kopie. indien u voornemens bent om hiervoor kopíeerkosten in rekening te brengen, verzoek ik u 
vooraf hierover contact met mij op te nemen. 

Ik verzoek u de ontvangst van dit verzoek schriftelijk of per email te bevestigen- 

U wordt verzocht binnen 28 dagen op dit verzoek te beslissen. Geen of een onvoldoende antwoord 
op de vervaldatum zal worden opgevat als een afwijzing. 
Met vriendelijke groet, 1-»'“""""'“' 

Paul Bots »;.,. 

Akkerwal 21 
(ff,/I 

6017AW Thorn 

Tel. os-s1s1o4as 
Emflil= 

e§*..u±iz.<.›.§.Cfš*__<!,<:„li„f=."f.*1«±r,".f±.rs-,1«.l
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Van: Jan van der Grinten 
Verzonden: vrijdag 3 april 2020 12:24 
Aan: 'Wo|fs, Madeleine (M)' <M.Wo|fs@weert.n|> 
CC: 'Jos Heijmans' <josheijmans@home.nl> 
Onderwerp: RE: Uitstel reactie 

Geachte mevrouw Wolfs-Corten, 

Bij e-mail van 24 maart jl. heb ik u in verband met onderstaande kwestie bericht dat de 
burgemeester ervan uitgaat dat de gemeente mijn nota zal voldoen, die ik dan ook ter 
voldoening aan de gemeente zal sturen. Bij uw onderstaande e-mail van 26 maart jl. hebt u 
mij bericht nog terug te zullen komen “op de vraag over het vergoeden van dejuridische 
kosten". Bij e-mail van 27 maart jl. heb ik u verzocht mij hierover uiterlijk maandag 29 maart 
nader te berichten. ik heb daarbij aangetekend dat het voor zich spreekt dat in het geval het 
college van burgemeester en wethouders van de gemeente een Wob-verzoek krijgt dat het 
optreden van de burgemeester betreft, de burgemeester niet in persoon kosten hoeft te 
dragen die gemoeid zijn met de afwikkeling daarvan. Vervolgens heb ik niets meer van u 
vernomen. 

Daarnaast bericht ik u datde burgemeester niet beschikt over documenten die informatie 
bevatten met betrekking tot het onderwerp dat u hebt genoemd in uw brief aan hem van 13 
maart 2020. ln het midden kan daarom blijven of “gedragscode burgemeester” een 
bestuurlijke aangelegenheid betreft van het college van burgemeester en wethouders. 

Hierbij gaat mijn nota voor de aan de burgemeester verstrekte juridische bijstand. lk verzoek 
de gemeente die te voldoen. 

Vriendelijke groet, 

z
i 

1 

Jan van der Grinten 
; 

Advocaat l Attomey-at-law 

Kennedy Van der Laan 
T H31205506852 M +31622474493 
F +31205506952 
Amsterdam l Eindhoven
< 1ww,kvdl.com 
Linkedin j Facebook | 

lnstaqram 
l 
Nieuwsbrief 

Van: Wolfs, Madeleine (M) <M.Wo|fs@weert.n|> 
Verzonden: donderdag 26 maart 2020 16:59 
Aan: Jan van der Grinten <Jan.\/an.der.Gršnten@kvdi.com> 
Onderwerp: RE: Uitstel reactie 

Geachte meneer Van der Grinten, 

Uitstel voor uw reactie met 2 weken is akkoord, dus tot uiterlijk 10 april 2020. 
Op de vraag over het vergoeden van de juridische kosten komen wij nog terug. 

Met vriendelijke groet, 
M. Wolfs-Corten 
Griffier Weert.



Van: Jan van der Grinten [mailtozlan.van.der.Grinten@kvdl.com] 
Verzonden: dinsdag 24 maart 2020 15:44 
Aan: Wolfs, Madeleine (M) <M.Wolfs@weert.n|> 
Onderwerp: Uitstel reactie 

Geachte mevrouw Wolfs-Corten, 

De burgemeester van Weert, de heer Heijmans, heeft mij om advies gevraagd in verband 
met uw brief aan hem van 13 maart jl. waarin u, kort samengevat, hebt gevraagd om 
documenten naar aanleiding van een aan het college van burgemeester en wethouders 
gericht Wob-verzoek. Ik moet mij nog in de zaak verdiepen hetgeen in de hectiek van de 
Corona-crisis nog enige tijd in beslag zal nemen. Ik verzoek u daarom om twee weken uitstel 
voor een reactie op uw brief. Graag verneem ik uw reactie hierop. 

Voor de goede orde bericht ik u voorts dat de burgemeester ervan uitgaat dat de gemeente 
mijn nota zal voldoen, die ik dan ook ter voldoening aan de gemeente zal sturen. 

Vriendelijke groet, 

Jan van der Grinten 
dvocaat I Attomey-at-law 

Je 

)> 

Kennedy Van der Laan 
T +31205506852 M +31622474493 
F +31205506952 
___rr_\$§erdam šrudfiotfen 

wwwkvdl com 
i 

Linkedin [facebook 
| 

lnstagram 
| 
Nieuwsbrief 

Deze e-mail bevat vertrouwelijke informatie en mag uitsluitend worden gebruikt door de geadresseerde of 
andere personen binnen de organisatie van de geadresseerde die bevoegd zijn om kennis te nemen van de 
informatie die deze e-mail bevat. Alle diensten worden verricht door Kennedy Van der Laan N.V. op basis van 
onze algemene voorwaarden die u kunt raadplegen, uitprinten en downloaden op www.kvdl.com. Deze algemene 
voorwaarden bevatten een beperking van aansprakelijkheid. Kennedy Van der Laan N.V. is in het 
Handelsregister ingeschreven onder nummer 34261 155. 

This e-mail contains privileged infom1ation and may be used only by the addressee or other persons within the 
addressee's organization authorized to access the information contained herein. All services are provided by 
Kennedy Van der Laan N.V. on the basis of our general terms and conditions which can be accessed, printed and 
downloaded at www.kvdl.com. These general terms and conditions contain a limitation of liability. Kennedy 
Van der Laan N.V. is registered in the Company Register under number 34261155. 
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Gemeente Weert 
T.a.v. De heer A.A.M.M. Heijmans 
Postbus 950 
6000 AZ WEERT 

Debiteur Uw ref. 
51 6964 

Dossier Datum 
65306 / JGR 2 april 2020 

Declaratienummer BTW nummer 
668690 001 1 16046B01 

Inzake: Burgemeester gemeente Weert I advies Wob-verzoek 

Voor onze werkzaamheden tot en met 2 april 2020 in bovengenoemd dossier. 

Honorarium 
Subtotaal 
BTW (21,0% x 1.648,50) 

Totaal door u te voldoen 

Kennedy Van der Laan 
Kennedy Van der Laan N V, 
Mo|enwerf16, 1014 BG Amsterdam 
P 0 Box 58188, NL-1040 HD Amsterdam 
l +31 (0)20 ssoe ass 
IBAN NL19lNGB0662967615 
BIC lNGBNL2A, VAT nr NL8173.15.019 B01 
Chamber of Commerce no 34261155 
vvvwv kvdl com 

Declaratie 

EUR 
1.648,50 
1.648,50 
346,19 

1.994,69 

Betaling graag binnen 30 dagen, op ons bankrekeningnummer IBAN NL19lNGBO662967615, onder vermelding van ons 
declaratie- en debiteurnummer 668690/516964.
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Kennedy Van der Laan 

Totalen per advocaat voor dossier Burgemeester gemeente Weert/ advies Wob-verzoek 
Medewerker Uren 

I 

Bedrag 
J.H.A. van der Grinten 2,4 840.00 
J. Wrjmans __ 3.3 808,50 
Totaal 5,7 1.648,50 

Dossier- / declaratienummer : 65306 / 668690 
Dossier : Burgemeester gemeente Weert I advies Wob-verzoek 
Declarerend advocaat : J.H.A. van der Grinten 

Datum 
J 

Medewerker 
Uren 

Urendetails voor dossier 65306 Burgemeester *gemeente Weert / advies Wob-verzoek 
Tarief in Totaal in EUR Werkzaamheden Omschrijving 

EUR 
24-03-2020 
25-03-2020 

E 
J.H.A. van der Grinten 1,50 

3,30 
350.00

1 

245,00
| 

525,00 Diversen 
808,50 Research Research 

U) estuderen stukken, telefonisch overleg 

31 -03-2020 
31 -03-2020 

J.H.A. van der Grinten 
J.H.A. van der Grinten 

l 
J. \Mjmans 

0,10 
0,80 

350,00 
350.00 

35,00 Telefoon 
I 
Telefoon cliënt 

280,00 
I 
Redactie/Concept g_ | 

Concept-brief gemeente Weert
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GEMEENTE w E E R T 

Agggetekeng VERTROUWELIJK 
De heer A.A.M.M. Heijmans 
Torenroth 6 
6039 HA STRAMPROY 

Weert, 3 april 2020 

Onderwerp : Wob-verzoek 
Ons kenmerk : 959888 

Beste heer Heijmans, beste Jos, 

Op 20 februari 2020 hebben wij een Wob-verzoek van de heer P. Bots ontvangen. Daarin 
verzoekt hij om documenten en informatie in het kader van de bestuurlijke 
aangelegenheid “Gedragscode burgemeester". 

Naar aanleiding daarvan is jou op 13 maart 2020 verzocht om de gevraagde schriftelijke 
communicatie tussen jou en raadslid F. Kadra, alsmede communicatie via telefonie dan 
wel online diensten tussen jou en raadslid F. Kadra beschikbaar te stellen. 

In jouw emailberichten van 23 en 25 maart 2020 heb je verzocht om de kosten van een 
juridisch specialist te mogen declareren bij de gemeente Weert. Bij mails van 24 en 27 
maart 2020 wordt namens jou een soortgelijk verzoek gedaan door de heer Van der 
Grinten van advocatenkantoor Kennedy van der Laan. 

In antwoord op jouw emailberichten berichten wij jou als volgt: 

Wob-verzoeken zijn aan de orde van de dag en het is niet ongebruikelijk dat naar de 
correspondentie van de burgemeester, een bestuurder of een ambtenaar in een ̀ bestuurlijke 
aangelegenheid' in de zin van de Wet openbaarheid van bestuur wordt gevraagd. Een 
ambtsdrager wordt geacht daar rekening mee te houden. 

Wij gaan niet over tot het vergoeden van de kosten van juridische bijstand die jij maakt naar 
aanleiding van bovengenoemd Wob-verzoek, op basis waarvan jou op 13 maart 2020 is 
verzocht om de gevraagde informatie te verstrekken. Er is geen objectieve rechtvaardiging om 
die kosten te vergoeden. 

Een bestuurder of ambtenaar is gehouden om de gevraagde informatie aan het college aan te 
leveren. Hij mag daar zelf geen selectie ln gaan maken. Ook mag hij niet zelf informatie 
onleesbaar maken. Dat is aan het college om te beslissen. 

Er is gevraagd om alle berichten die betrekking hebben op bovengenoemde bestuurlijke 
aangelegenheid aan het college te verstrekken. Daar is geen juridisch advies voor nodig, dit is 
een feitelijke handeling. 
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Het juridische werk wordt vervolgens door (de ondersteuning van) het college verricht. Het 
college moet namelijk op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) de juridische 
afweging maken of bepaalde informatie openbaar moet worden gemaakt of niet. Het college zal 
zorgvuldig toetsen op zakelijkheid en relevantie. Jij wordt vóór het daadwerkelijk verstrekken 
van de informatie aan verzoeker in de gelegenheid gesteld jouw zienswijze daarover aan het 
college kenbaar te maken, waarna definitieve besluitvorming plaatsvindt door het college. 

Wij beseffen dat onderhavige kwestie gevoelig ligt en als uiterst vervelend wordt ervaren door 
betrokkenen. Echter, als college dienen wij in onze besluitvorming de afweging te maken in 
hoeverre individuele belangen van betrokkenen, zoals die van jou als burgemeester, opwegen 
tegen de uitgangspunten van de Wob. Deze wet biedt de mogelijkheid aan eenieder om 
gegevens als de onderhavige op te vragen en uit jurisprudentie blijkt de plicht om de 
beschikbare informatie te verzamelen, te inventariseren en te beoordelen. Dit is een vervelende 
situatie voor zowel jou als het college, die daarom procedureel zo zorgvuldig mogelijk dient te 
worden afgehandeld met inachtneming van de wettelijke kaders, zodat verdere procedures 
hopelijk voorkomen worden. 

Wij hopen jo hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en rekenen op jouw begrip. 

Met vrien elijke gr t, 

burgem ster w thouders, 

wø 
.J.M. Meertens G.J.W. Gabriëls 

gemeentesecretaris loco-burgemeester
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De heer Kennedy van der Laan 
mr. J. van der Grinten 
j.van.der.grinten@kvd|.nl 

Weert, 3 april 2020 

Onderwerp : Burg. gem. Weert / adv. Wob-verzoek 
Uw kenmerk : 65306 

Beste meneer mr. J. van der Grinten, 

Op 30 maart 2020 hebben wij van u een bericht ontvangen, inhoudende een 
opdrachtbevestiging inzake opgemeld onderwerp. 

In reactie op het vorenstaande merken wij heel uitdrukkelijk op dat wij niet hebben 
besloten tot het verstrekken van een opdracht aan u en derhalve ook geen nota's aan u 
zullen voldoen in dit kader. 

Wij gaan r vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vri delijke groet, 
burge eester en houders, 

2 áw 
M Meertens G.J.W. Gabriëls 

entesecretaris loco-burgemeester 
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GEMEENTE W E E R 'r 

De heer mr. J. van der Grinten 
j.van.der.grinten@kvdl.nl 

Weert, 21 april 2020 

Onden/verp : Vergoeding juridische kosten. 
Uw kenmerk : email 06-04-2020 
Ons kenmerk : 959888/ 1004630 

Beste heer Van der Grinten, 

In emailberichten van 23 en 25 maart 2020 verzocht de burgemeester om de kosten van 
een juridisch specialist in het kader van de afhandeling van het Wob-verzoek van P.Bots 
d.d. 18-02-2020 te kunnen declareren bij de gemeente. In emailberichten van 24 en 27 
maart en 3 april 2020 werd hetzelfde verzoek gedaan door u namens de burgemeester. 

Op 3 april 2020 heeft het college in een brief aan de burgemeester het verzoek om 
vergoeding van juridische kosten afgewezen. Kortheidshalve verwijzen wij voor de 
motivatie naar genoemde brief. Eveneens op 3 april 2020 hebben wij u bericht dat wij 
niet hebben besloten tot het verstrekken van een opdracht aan u om de burgemeester 
juridisch bij te staan en derhalve ook geen nota's aan u zullen voldoen. 

U heeft op 3 april 2020 laten weten dat de burgemeester niet beschikt over documenten 
die informatie bevatten zoals opgevraagd door ons. Aangezien er geen gegevens zijn, 
kan er ook geen juridische toets hebben plaatsgevonden naar aanleiding van ons verzoek 
van 13 maart jl.om gegevens te verstrekken. Het verbaast ons dan ook zeer dat u op 6 
april jl. nogmaals verzoekt om vergoeding van een aanzienlijk bedrag aan kosten voor 
door u aan de burgemeester verleende juridische bijstand. 

Tot slot herhalen wij nogmaals dat wij u geen opdracht hebben verstrekt en derhalve ook 
geen nota's zullen voldoen. 

Wij beschouwen deze kwestie hiermee als afgedaan. 

Wllhelmlnaslngel 101 
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert 

Telefoon: 14 0495 of (0495) 57 50 00 - E-mall: gemeente@weert.nl 
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Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 

M.J.M. Mee ens, 
gemeente fcret tis 

Bšjla n : 0 

G.J.W. Gabriëls, 
loco-burgemeester
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Per koerier met bevestiging van ontvangst 
Gemeente Weert 
Ter attentie van het college van 
burgemeester en wethouders 
Wilhelminasingel 101 

6001 GS WEERT 
Tevens per e-mail aan: 
m.meertens@weei1.nl 

uw ref. tel direct (secr.) 

+31 20 55 05 852 

onze rel. fax direct 

15123/JGR/nbel 2556034/0.7 +31 20 55 06 952 

datum e-mall 

14 mei 2020 Jan.van.der.Grinten@kvdl.com 

inzake: Afhandeling Wob-verzoek I Privacy Impact Assesment 

Geacht College, 

Als raadsman van de burgemeester van de gemeente Weert, de heer A.A.M.M. Heijmans 

(verder: Heijmans), bericht ik u het volgende. 

Inleiding 
Heijmans heeft kennisgenomen van uw brief van 24 april 2020 met als onderwerp “Veilig stel/en 
gegevens". Hij is zeer onaangenaam getroffen door de inhoud daarvan en wenst zich niet neer 

te leggen bij de handelwijze van uw college zoals die in genoemde brief tot uitdrukking komt. 

Volgens Heijmans is die handelwijze onzorgvuldig en onrechtmatig jegens hem. Heijmans heeft 

getracht escalatie van deze kwestie te voorkomen, maar de opstelling van het college heeft 

ertoe geleid dat hij zich inmiddels genoodzaakt ziet u deze briet te sturen. Dat is in de eerste 

plaats het geval omdat door de handelwijze van uw college op ontoelaatbare wijze inbreuk 
wordt gemaakt op de scheiding tussen het ambt van burgemeester en het college. Ik licht dit 

alles hierna toe. 

Feitelijke achtergrond 
Wob-verzoek 
Op 18 februari 2020 heeft een journalist van dagblad De Limburger een Wob-verzoek bij uw 
college ingediend. Daarin heeft hij het volgende verzocht:

x



“Ik wi/ graag kopie van of inzage in hieronder nader omschreven documenten of informatie 
aanwezig bij of onder uw college. Het betreft documenten of informatie in het kader van de 
bestuurlijke aangelegenheid 'gedragscode burgemeester'. ” 

Doel van dit verzoek is volgens de brief "inzicht krijgen in de contacten tussen burgmeester 
Heijmans en het raadslid Kadra, mede in het licht van haar werknemerschap bij' de Stichting 
International Award for Young People". Vervolgens wordt in het verzoek concreet aangegeven 
op welke documenten en informatie dat betrekking heeft. Daaruit volgt dat het uitsluitend gaat 
om gegevens die, als zij er zouden zijn, bij Heijmans zouden berusten. 

Bij brief van 13 maart 2020 heeft de raadsgriffier van de gemeente, mevr. mr. M.H.R.M. Wolfs- 
Corten, aan Heijmans verzocht om de gevraagde informatie binnen twee weken aan het college 
beschikbaar te stellen. Op dat verzoek heb ik namens Heijmans inhoudelijk gereageerd bij e- 
mail van 3 april 2020 aan mevrouw Wolfs-Corten. lk heb haar in de e-mail bericht dat de 
burgemeester niet beschikt over documenten die informatie bevatten met betrekking tot het 
onderwerp dat in de brief van het college aan hem van 13 maart 2020 ls genoemd. Ten 
overvloede heb ik er daarbij op gewezen dat daarom in het midden kan blijven of “gedragscode 
burgemeester” een bestuurlijke aangelegenheid betreft van het college van burgemeester en 
wethouders. Bij die e-mail heb ik ook mijn declaratie gevoegd voor de aan Heijmans verleende 
juridische bijstand ten aanzien waarvan Heijmans, daarin gesteund door de Commissaris van 
de Koning, het standpunt inneemt dat die door de gemeente moet worden voldaan. Uw college 
heeft bij brieven van 3 april jl. aan Heijmans en mij en opnieuw bij brief van 21 april aan mij 
bericht dat het de kosten voor juridische bijstand niet zal vergoeden. ln uw van 21 april 2020 
vermeldt u in dat verband onder meer: 
“Aangezien er geen gegevens zijn, kan er ook geen juridische toets hebben plaatsgevonden 
naar aanleiding van ons verzoek van 13 maart jl. om gegevens te verstrekken." 
U eindigt uw brief met de mededeling "deze kwestie hiermee als afgedaan"te beschouwen. 

lntegriteitsonderzoek 
Een tweede kwestie die relevant is in verband met uw brief van 24 april 2020, betreft een 
integriteitsonderzoek dat wordt uitgevoerd door het bureau Hoffmann Bedrijfsrecherche (verder: 
Hoffmann) naar aanleiding van een ambtelijke melding over, kort gezegd, financiële 
onregelmatigheden met gemeentelijke middelen. Heijmans, die zijn functie in afwachting van 
een ander onderzoek per januari 2020 tijdelijk heeft neergelegd, maar nog altijd burgemeester 
van de gemeente Weert is, heeft de gemeente in maart 2020 gevraagd naar het eindrapport 
van Hoffmann over die melding. Hoewel toezicht op de bestuurlijke integriteit van de gemeente 
een wettelijke taak van de burgemeester is, is hem toen vanuit het college bericht dat Hoffmann 
“de eindrapportage uitsluitend aan de opdrachtgever” (dat wil zeggen: het college) verstrekt. 
Daaraan is toegevoegd: 
“Het onderzoek richt zich niet op jou. Wij zien op dit moment geen aanleiding om de inhoud van 
de rapportage met jou te delen".



Samenvatting t.a. v. Wob-verzoek en integriteitsonderzoek 
Het voorgaande laat zien dat er een Wob-verzoek is gedaan om informatie die, indien 
aanwezig, bij Heijmans zouden berusten (dat volgt uit de formulering van het Wob-verzoek) 

over de bestuurlijke aangelegenheid “gedragscode burgemeester". Heijmans heeft 

desgevraagd aan uw college bericht dat hij niet beschikt over documenten of informatie waarom 
is verzocht. Daarmee is deze kwestie naar zijn mening afgedaan. 

Daarnaast volgt uit het voorgaande dat in de gemeente Weert een integriteitsonderzoek is 

uitgevoerd door Hoffmann in opdracht van het college, dat weigert de resultaten daan/an te 

delen met het bestuursorgaan waarbij het toezicht op de bestuurlijke integriteit is belegd (de 

burgemeester) omdat het onderzoek hem niet betreft. 

Deze twee constateringen zijn van belang voor de beoordeling van uw brief van 24 april jl. 

De brief van 24 april jl. 
Uw brief van 24 april 2020 begint met een verwijzing naar het hiervoor besproken Wob-verzoek 
van de journalist van dagblad De Limburger. De brief vermeldt de concretisering van diens 
verzoek maar verzuimt het onderwerp te noemen, “de bestuurlijke aangelegenheid 
'gedragscode burgemeester'". 

Vervolgens wordt in uw brief bevestigd dat de advocaat van Heijmans (ondergetekende) op 3 

april 2020 heeft meegedeeld dat Heijmans niet beschikt over documenten die informatie 

bevatten met betrekking tot “onderhavig onderwerp". U bericht Heijmans vervolgens “naar 

aanleiding van de hiervoor bedoelde mededeling' dat het, kort gezegd, op grond van de 
Afdelings-jurisprudentie verplicht is beschikbare informatie die valt onder de reikwijdte van het 

Wob-verzoek veilig te stellen. Vervolgens vermeldt u in uw brief: 
“Gelet op het vorenstaande berichten wij jou dat wij naar aanleiding van onderhavig Wob- 
verzoek de informatie op jouw werkmail en werktelefoon veilig hebben laten stellen. Daarmee 
merken wij op dat wij reeds op 31 januari 2020 informatie op jouw werkomgeving en werkmail 
veilig hebben laten stellen in verband met het integriteitsonderzoek. Aangezien die informatie 
wordt geacht bij het college te berusten en ziet op de periode waarop het Wob-verzoek 

betrekking heeft, valt deze ook onder de reikwijdte van de Wob, zodat wij worden geacht ook 

die informatie te betrekken in de besluitvorming op het Wob-verzoek. Het veilig stellen van 

informatie betreft hier enkel het verzamelen van gegevens. 

Omwille van jouw privacy uit oogpunt van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
wordt met betrekking tot het raadplegen van de veilig gestelde gegevens een zogenoemd 
Privacy impact Assessment uitgevoerd. Daarmee worden de privacy-risico's bij het raadplegen 
van deze gegevens in kaart gebracht en wordt aangegeven hoe deze risico's zoveel mogelijk 

kunnen worden beperkt. Om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen hebben wij' er verder 
voor gekozen om de veilig gestelde gegevens niet zelf te raadplegen, maar dit onder strikte 
geheimhouding door een derde te /aten doen. Op deze wijze zullen wij geen kennisnemen van 
enige informatie die geen betrekking heeft op het onderhavige Wob-verzoek. Deze niet-



relevante informatie zal weldra worden verwijderd. Vervolgens zullen wij enkel kennisnemen 
van de overgebleven relevante informatie. Deze informatie zul/en wij' vervolgens toetsen aan de 
weigeringsgronden van artikel 10 en 11 Wob. Voordat wij de informatie die deze toets ons 
inziens heeft doorstaan (en openbaar gemaakt moet worden), zullen wijjou in de gelegenheid 
stellen om jouw zienswijze daarover kenbaar te maken. Pas daarna zullen wij overgaan tot 
besluitvorming en het eventueel verstrekken van die informatie." 

Beoordeling handelwijze gemeente 
Ten aanzien van het Wob-verzoek merkt Heijmans naar aanleiding van de brief van 24 april jl. 
het volgende op. Zoals hiervoor uiteen is gezet, heeft Heijmans de gemeente desgevraagd 
bericht dat hij niet beschikt over documenten of informatie die onder de reikwijdte van het Wob- 
verzoek vallen. Aangezien het verzoek uitsluitend betrekking had op eventueel bij Heijmans 

berustende documenten, staat daarmee vast dat er geen voor het Wob-verzoek relevante 
documenten zijn. Voor zover het Wob-verzoek al een bestuurlijke aangelegenheid van het 
college zou betreffen (en niet een bestuurlijke aangelegenheid van de burgemeester) heeft het 

college door het stellen van zijn vragen aan Heijmans over bij hem beschikbare documenten 
voldoende gedaan om te achterhalen of er relevante informatie onder het college berust. Nu het 
antwoord daarop negatief is, is daarmee het Wob-verzoek afgedaan. 

Het veiligstellen van gegevens in verband met het Wob-verzoek kan dan ook niet aan de orde 

zijn. integendeel, de mededeling in uw brief dat u daartoe bent overgegaan, is een ernstige 
schoffering van de burgemeester die immers naar eer en geweten heeft geantwoord op de brief 

van 13 maart 2020 waarin hem om informatie is gevraagd. Als bestuursorgaan van de 
gemeente heeft de burgemeester bovendien eigen taken en bevoegdheden met betrekking 
waartoe hij informatie uitwisselt die een strikt vertrouwelijk karakter kan dragen en die niet altijd 
met het college kan worden gedeeld. Het onderzoek dat u kennelijk meent te kunnen uitvoeren 
naar onder Heijmans berustende informatie, kan tot gevolg hebben dat het college de 
beschikking krijgt over dergelijke vertrouwelijke informatie en zou zelfs tot gevolg kunnen 

hebben dat u informatie openbaar maakt die alleen onder Heijmans als burgemeester behoort 
te berusten en vertrouwelijk dient te blijven. Het in de brief van 24 april jl. aangekondigde 
onderzoek door een derde, biedt immers geen enkele garantie dat dergelijke vertrouwelijke 
informatie niet aan het college wordt verstrekt. Het desbetreffende onderzoek is dan ook niet 

alleen onzorgvuldig jegens Heijmans in persoon maar ook uit oogpunt van bestuurlijke 
zuiverheid in meerdere opzichten ontoelaatbaar. Dat u in verband met een integriteitsonderzoek 
onder Heijmans beruslende gegevens “veilig [heeft] laten stellen”, maakt dat niet anders. ln de 
eerste plaats niet omdat het college daarmee onrechtmatig beschikt over onder Heijmans 
berustende gegevens, zoals hierna zal worden toegelicht, en bovendien niet omdat de 
beantwoording door Heijmans van uw brief van 13 maart 2020 ook op die “veilig gestelde" 
gegevens betrekking heeft. 

De onzorgvuldigheid van het gemeentelijk handelen jegens Heijmans, blijkt ook uit de 
mededelingen ln uw brief omtrent het lntegriteitsonderzoek. Ten aanzien van dit onderzoek 
merkt Heijmans het volgende op. ln de eerste plaats is onbegrijpelijk dat uw college heeft



besloten tot het "veilig stel/en" van onder Heijmans berustende gegevens in verband met een 

integriteitsonderzoek dat niet zijn persoon betreft, zoals u hem zelf hebt meegedeeld. 
Bovendien is onbegrijpelijk dat uw college dit voor het eerst bij brief van 24 april 2020 heeft 
laten weten lenivijl volgens diezelfde brief al in januari 2020 beslag is gelegd op die gegevens, 

evenwel zonder Heijmans te informeren. Daarmee komt bovendien een volgende 
onzorgvuldigheid aan het licht: u deelt Heijmans in uw brief van 24 april jl. mee dat enerzijds in 
januari 2020 beslag is gelegd op onder hem berustende gegevens en anderzijds dat een 
Privacy impact Assessment wordt uitgevoerd. Het lijkt erop alsof uw college meent dat het 
voorgenomen onderzoek naar de gegevens van Heijmans onderdeel kan zijn van het Privacy 

impact Assessment. Dat is echter een misvatting. Een Privacy Impact Assessment is een 

onderzoek naar de mate waarin bij enig onderzoek de privacy van, in dit geval, Heijmans in het 

geding is. Een Privacy impact Assessment behoort dus vooraf te gaan aan de beslaglegging op 

gegevens in plaats van het vervolg daarop te zijn. Bovendien is het onbestaanbaar dat 

persoonsgegevens worden verzameld zonder een welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en 

gerechtvaardigd doeleinde en zonder een wettelijke grondslag. Daar komt bij dat de betrokkene 

(Heijmans) in een zo vroeg mogelijk stadium over de verzameling van zijn persoonsgegevens 

ge`i'nformeerd moet worden. Voor de onderhavige situatie geldt echter primair dat er geen reden 

is een Privacy impact Assessment te houden omdat het integriteitsonderzoek waarnaar u 

ven/vijst geen betrekking heeft op de persoon van Heijmans. 

Het voorgaande brengt mee dat de verzameling van en al het onderzoek naar onder Heijmans 
berustende gegevens waarop uw brief van 24 april jl. betrekking heeft, onrechtmatig is. Uw 
handelwijze is zeer belastend voor Heijmans. Zonder dat daarvoor enige rechtvaardiging 

bestaat, confronteert u hem met een ingrijpend onderzoek naar een reeds afgehandelde 
kwestie op een wijze die bovendien inbreuk maakt op de bestuurlijke positie van de 

burgemeester. 

Sommatie 
Heijmans ziet zich dan ook genoodzaakt de gemeente aan te zeggen de hiervoor genoemde 
onrechtmatige handelingen terstond te staken. Bovendien wil Heijmans gecompenseerd worden 

voor het leed dat hem zonder dat daarvoor enige grondslag bestaat, is berokkend door de 
vergaande en niet te rechtvaardigen inbreuk op zijn privacy en de aantasting van zijn persoon. 

Namens Heijmans verzoek ik u dan ook het volgende: 
- de gemeente beschouwt haar interne onderzoek naar documenten en informatie die 

kunnen worden geschaard onder het Wob-verzoek van dagblad De Limburger als 
afgedaan; 

- de gemeente staakt per omgaande het onderzoek naar de gegevens van Heijmans die 

het college heeft "veiliggesteld" al dan niet onder de noemer van een Privacy Impact 

Assessment;



~ de gemeente draagt er zorg voor dat de “veilig gestelde" gegevens als bedoeld in 
de brief van 24 april 2020 niet langer voor andere organen of personen dan 
Heijmans beschikbaar zijn op een wijze dat de situatie die bestond voor het “veilig 

stellen" van die gegevens geheel wordt hersteld; 
- de gemeente compenseert Heijmans voor de door hem geleden schade vanwege 

onrechtmatige verzameling van zijn persoonsgegevens. Daarop heeft hij aanspraak 

uit hoofde van de AVG en op grond van art. 62106 BW. Heijmans is bereid 
vooralsnog genoegen te nemen met een schadevergoeding van ê50.000,- , (zegge: 

vijttigduizend euro) plus door hem gemaakte advocaatkosten in verband met de in 
deze brief besproken kwestie. 

Voor zover nodig sommeer ik de gemeente gevolg te geven aan alle onderdelen van dit 
verzoek vóór aanstaande maandag 18 mei om 18.00 uur. Bij het uitblijven daarvan 
oven/veegt Heijmans de gemeente in rechte te betrekken. 

Tot slot 
Op 1 mei jl. heeft een bespreking plaatsgevonden bij de commissaris van de koning tussen 
een aantal van u en Heijmans. ln aansluiting daarop zou op 8 mei jl. een vervolgbespreking 
plaatsvinden, eveneens bij de commissaris van de koning, om te bezien of de hiervoor 
beschreven kwestie in der minne zou kunnen worden geregeld. Die bespreking hebt u 

zonder Heijmans daarvan op de hoogte te stellen, geannuleerd. Zoals Heijmans u heeft 

laten weten, stond hij open voor een dergelijke regeling en hij betreurt het zeer dat u 

kennelijk niet bereid bent de mogelijkheid daartoe te onderzoeken. Wel heeft op maandag 
11 mei een bespreking plaatsgevonden te Weert tussen Heijmans, de fractievoorzitters van 

de in de raad vertegenwoordigde partijen en de commissaris van de koning. Daar is 
uiteindelijk besloten om naar een oplossing te zoeken waarin alle betrokkenen zich zouden 
kunnen vinden. ln dat kader is besloten een vervolgbespreking te houden met Heijmans, de 
fractievoorzitters en de wethouders die tot een oplossing in der minne zou moeten leiden. 

Op dinsdag 12 mei heeft Heijmans echter moeten vernemen dat de wethouders niet aan een 
dergelijke bespreking wensten deel te nemen. 

De wijze waarop u als college Heijmans hebt behandeld, gaat ver over de schreef. Uit het 
voorgaande volgt dat uw handelwijze onrechtmatig is en daarmee staat vast dat Heijmans 
recht heeft op vergoeding van de schade die hij daardoor lijdt. Daarbij dient u er rekening 
mee te houden dat Heijmans u als leden van het college ook in persoon hoofdelijk 
aansprakelijk zal houden, nu de handelwijze van het college u allen ook persoonlijk ernstig 

te verwijten valt. 

Daarnaast wijst Heijmans nog op het volgende. inmiddels is er in verband met de schending 

van de AVG contact geweest met de Autoriteit Persoonsgegevens. Heijmans heeft nog geen 
formele klacht ingediend, maar ziet zich daartoe genoodzaakt als niet aan de sommatie 
wordt voldaan omdat u dan onrechtmatig blijft beschikken over zijn gegevens en 
klaarblijkelijk optreden van de Autoriteit Persoonsgegevens nodig is om de onrechtmatigheid



van uw handelen bevestigd te zien. Daamaast overweegt Heijmans om dezelfde reden 
strafrechtelijke aangifte te doen in verband de hiervoor beschreven wijze waarop u uw ambt 
hebt uitgeoefend. ieder onderzoek dat u naar bedoelde gegevens verricht of laat verrichten, 

zal de ernst van dit feit verzwaren. 

Hoogåchtend, 
T ^, 

iii 
n

i 

i , 

J.H.A.\/gncierßri n 

Advocaat I Attorney-at-law
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GEMEENTE w E E R T 

inleiding 

Wat is privacy eigenlijk? 
Privacy is een grondrecht. ln artikel 10 van de Grondwet is het recht op privacy geregeld: 'leder 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 wilde controle over de eigen persoonlijke data teruggeven aan de rechtmatige eigenaar, en geldt 
voor álle burgers en álle organisaties. ln 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. ln 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. 
ln 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/werken/aringsplekken), 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 veniverken 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. 

ln 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. 
ln 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:
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Visie: “Gemeente Weert werkt op een evenwichtige manier met persoonsgegevens. 
Naar de intentie van de AVG, met doelbinding en transparantie. " 
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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. 
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Figuur 3: CIP privacy volwassenheid model 
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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: 

Ambitie: "De gemeente is in 2021 in controle op gebied van Privacy, doordat ze 
de werkzaamheden organisatie breed volgens vastgestelde wijze uitvoert. " 

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 
(P0) 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 
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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 verantwoordingsp|icht): 

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 ínkoopproces, 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 watje 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). 

De informatie in dit document is eigendom van de Gemeente Weert en mag binnen deze organisatie gedeeld worden op een Pagina 7 van 21 
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2. Organisatie 
ln 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: 

ai. - 

'W " 

gt 

we 

Figuur 4: Lijnqrganisatie 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)verantwoorde|ijke / 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 Qublieksrechtelijke 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. 

ln sgecifieke 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 P0 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 É 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 systeemlinnovaties, 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. 

ln 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/opleidingien) 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 ofer risico's zijn die niet geduld 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 vervverkers 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 verwijcleringsplicht (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. ln 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 DPlA'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. 

De informatie in dit document is eigendom van de Gemeente Weert en mag binnen deze organisatie gedeeld worden op een Pagina 12 van 
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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, ofandere 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: 

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

0 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); 

I 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 

De informatie in dit document is eigendom van de Gemeente Weert en mag binnen deze organisatie gedeeld worden op een Pagina 13 van 
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Gebleken is dat het menselijk gedrag in grote mate de risíco'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) risíco's en privacy beslissingen die van belang zijn 
voor medewerkers. Bijlage 5 beschrijft hoe we dit doen. 

De informatie in dit document is eigendom van de Gemeente Weert en mag binnen deze organisatie gedeeld worden op een Pagina 14 van 
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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:[/autoriteitpersoonsgggevens.nl/nl/onderwerpen/avg; 
europese-grivacywetgeving 

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' 
DPlA Data Protectie Impact Analyse (DPIA) oftewel Privacy lm pact Analyse 

(PlA) 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 

lnbreuk 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. 

De informatie in dit document is eigendom van de Gemeente Weert en mag binnen deze organisatie gedeeld worden op een Pagina 15 van 
21 'need to know' basis



Gt~:Mm~:NTE ï w E E RT 

Mede-eindverantwoordelijke Een verwerker die zelf de middelen bepaald (voor het uitvoeren van de 
verwerking). 0.a. welk personeel, systeem 

Persoonsgegeven (artikel 4, 
AVG) 

Alle informatie over een geïdentificeerde of identíficeerbare 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
j 

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 r0l|en R = Responsible/ Verantwoordelijk Degene die verantwoordelijk is voor 
de uitvoering en die verantwoording afgelegd aan de accountable 
persoon. 
A = Accountable / Eindverantwoordelíjk Er is slechts één persoon 
Accountable / (eind)verantwoordelijk, degene die bevoegd is. Deze 
bepaald de taak, het doelen 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 ge`informeerd wordt over de 
beslissingen, over de voortgang, bereikte resultaten enz. Dit is 
eenrichtingscommunicatie. 
Zie voor meer informatie httpszg/nl.wikipediaorg/wiki/Bevoegdheid 

De informatie in dit document is eigendom van de Gemeente Weert en mag binnen deze organisatie gedeeld worden op een Pagina 16 van 
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subsídíaríteit de gegevensverwerking gebeurt alleen als het doel niet op een andere 
manier kan worden bereikt 

UAVG Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming 
Verwerkingsvera ntwoordelijke 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. 

De informatie in dit docu ment is eigendom van de Gemeente Weert en mag binnen deze organisatie gedeeld worden op een Pagina 17 van 
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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 ís. 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, 
lCT.› 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 ofdaarin 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. 

De informatie in dit document is eigendom van de Gemeente Weert en mag binnen deze organisatie gedeeld worden op een Pagina 18 van 
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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.n|, @leuda|.nl. Waarom? 
Omdat we datalekken willen voorkomen én deze omgevingen niet door Weert beheerd worden. 
indien het noodzakelijk is om van bovenstaande voorwaarden afte 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. 

De informatie in dit document is eigendom van de Gemeente Weert en mag binnen deze organisatie gedeeld worden op een Pagina 19 van 
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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) P0 en (individuele) CMT leden: 1-2x perjaar. 

Doel: algemene stand van zaken, ontwikkelingen op samenwerkingen en (systeem of proces)innovaties, 
eventuele privacy risico's en bewustwording. 

3) FG en P0: 1x per 2 weken. 
Doel: afstemming privacy vragen en activiteiten. 

4) AVG groep: 1x per 2 weken. Bestaat uit FG, P0, CISO, procesmanager, gegevensbeheerder. 
Doel: generieke privacy zaken, beveiliging, proceswijzigingen, systeemkoppelingen, bewustwording. 

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

De informatie in dit document is eigendom van de Gemeente Weert en mag binnen deze organisatie gedeeld worden op een Pagina 20 van 
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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 (ENS|A)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. 

De informatie in dit document is eigendom van de Gemeente Weert en mag binnen deze organisatie gedeeld worden op een Pagina 21 van 
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