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Inleiding 
In onze digitale samenleving zijn minder mensen slachtoffer van traditionele criminaliteit, 
zoals diefstal, geweld en inbraak maar zijn meer mensen slachtoffer van cybercriminaliteit. 
Hierbij gaat het om digitale vormen van criminaliteit, zoals bijvoorbeeld identiteitsfraude 
en hacken1. Ook stijgt het aantal privacy gerelateerde klachten en het aantal meldingen 
van een datalek.  
 
Binnen de gemeente Oude IJsselstreek wordt veel gewerkt met digitale persoonsgegevens 
van betrokkenen. De persoonsgegevens hebben betrekking op burgers, medewerkers en 
(keten)partners. Persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor het goed uitvoeren van de 
gemeentelijke (wettelijke) taken. Maar hierbij is het wel belangrijk dat al deze 
betrokkenen erop kunnen vertrouwen dat de gemeente zorgvuldig en veilig met deze 
persoonsgegevens omgaat. 
 
De AVG legt de verantwoordelijkheid bij uzelf om aantoonbaar te maken dat uw 
organisatie voldoet aan de privacyregels. Hiervoor is het belangrijk dat iedereen in de 
organisatie deze noodzaak voelt en zelf verantwoordelijkheid neemt om transparant en 
zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. 
 
Om dit met elkaar te bereiken is bewustwording het sleutelbegrip. Zonder bewuste 
medewerkers lukt het niet om privacyproof en digitaal veilig te werken. Door dit goed op 
te pakken leveren we gezamenlijk een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het 
grondrecht op privacy. Waardoor betrokkenen vertrouwen blijven hebben in de overheid. 
 
Deze rapportage is bedoeld om u als college van B&W in mijn rol als functionaris 
gegevensbescherming (FG) te informeren en advies te geven. Door middel van deze 
interne toetsing krijgt u een beeld in hoeverre de AVG binnen uw organisatie wordt 
nageleefd en voor welke vraagstukken de organisatie staat.  
 
 

 
Leeswijzer 
In de samenvatting en hoofdstuk 1 staat de belangrijkste informatie die volgt uit de 
toetsing. Meer toelichting hierop is te lezen in de overige hoofdstukken.  
 

  

                                                      
1 Veiligheidsmonitor 2019 van het CBS. 
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Samenvatting 
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG geven 
de regels die gelden op het gebied van de privacy. In dit toetsingsrapport over het jaar 
2019 ligt de focus op het vergroten van de bewustwording en de naleving van de 
verantwoordingsplicht. Tot slot besteed ik kort aandacht aan de focusgebieden van de 
Autoriteit Persoonsgegevens (AP).  
 
De gemeente Oude IJsselstreek verwerkt veel persoonsgegevens. Dit zijn gegevens van 
burgers, medewerkers en (keten)partners. In de huidige digitale datasamenleving zijn 
persoonsgegevens erg waardevol. Daarom is het belangrijk zorgvuldig om te gaan met de 
persoonsgegevens waarvoor de gemeente verantwoordelijk is.  
 
Op 17 en 20 december 2019 heb ik als FG een interne toets uitgevoerd. Hiervoor is de 
privacy coördinator geïnterviewd. Met behulp van het vastgestelde toetsingskader 
‘Borging AVG’ en de rapportage AVG 2018 is de toetsing uitgevoerd.  
 
Uit de toets blijkt dat aan alle elementen uit de AVG - die goed zijn aan te tonen -  is 
voldaan en zijn er zichtbaar verbeteringen bereikt ten opzichte van het vorige 
toetsingsjaar. De urgente verbeteringen en daar bijbehorende aanbevelingen die uit de 
rapportage van 2018 voortvloeiden zijn deels opgepakt en verbeterd (dit waren de rode 
slotjes). Zo is er privacybeleid opgesteld dat geïntegreerd is met het 
informatiebeveiligingsbeleid. Hierdoor ontstaat een duidelijk kader hoe om te gaan met 
privacy. Dit nieuwe beleid zal in 2020 worden vastgesteld en geïmplementeerd. 
Op het gebied van de DPIA (data privacy impact assessment) is geen verbetering zichtbaar 
geworden. Dit verdient in 2020 meer aandacht.  
 
Bij de minder urgente punten (oranje en soms de groene slotjes) die uit de rapportage 
naar voren kwamen, is ook een verbetering te zien ten opzichte van de toetsing over het 
jaar 2018. 
 
Meer inhoudelijk blijft het vergroten van privacy bewustzijn het belangrijkste onderwerp. 
Hier is binnen de organisatie voldoende tijd aan besteed. Om de privacy te waarborgen 
blijft het belangrijk hier aandacht voor te hebben, zeker omdat de gemeente steeds meer 
een digitale overheid wordt. Waarbij processen verder worden gedigitaliseerd en de 
wens/behoefte kan bestaan om te (gaan) werken met behulp van artificial intelligence (AI) 
en algoritmen2.  
 
 
 

                                                      
2 Een algoritme is een wiskundige formule. In programmeertaal is het een code om een probleem om te lossen.  

Het is kunstmatige intelligentie (of artificial intelligence) als die algoritmen op basis van gegevens of signalen uit 
hun omgeving zelfstandig beslissingen nemen én daarvan leren. 
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Hoofdstuk 1 – Conclusies en aanbevelingen 
Per hoofdstuk worden hieronder de conclusies en aanbevelingen gedaan.  
De aanbeveling staat cursief weergegeven. Elke aanbeveling is voorzien van een kleur om 
de prioriteit aan te geven. Het resultaat uit de vorige toetsing staat tussenhaakjes.  
 
Op dit moment voldoende/blijvend aandacht nodig (groen)  
Verbetering op termijn nodig (oranje)  
Urgente verbetering vereist (rood)  
 
Belangrijkste punten uit hoofdstuk 2 - Intern toetsingskader 
De informatiebeveiligingsdienst (IBD) heeft criteria ontwikkeld om de AVG te vertalen 
naar een kwaliteitscyclus. Het toetsingsdocument ‘Borging AVG’ geeft concrete 
handvatten om te toetsen of op de juiste manier met persoonsgegevens wordt omgegaan. 
Dit jaar is deels getoetst aan de hand van dit document en deels met behulp van de 10 
vragen waarop vorig jaar de toetsing is gebaseerd. 
 

 Maak steeds meer gebruik van het toetsingsdocument ‘Borging AVG’ (  in 2018). 
 
In 2018 is de aanbeveling gedaan om de wijze van toetsen vast te leggen in een 
procedure, zodat duidelijk is wie wat doet, wanneer en hoe. Binnen de organisatie is het 
(nog) niet gebruikelijk alle werkzaamheden in werkprocessen te beschrijven. Mogelijk zijn 
de uit te voeren stappen ook voldoende opgenomen in de afgesloten dienstverlenings-
overeenkomst (DVO).   
 

 Ga na of de werkwijze zoals aanbevolen in 2018 overeenkomt met de afspraken 
uit de functie omschrijving. Zodat voor iedereen duidelijk terug te lezen is op 
welke wijze wordt gewerkt. Door op één wijze te werken zijn verbeteringen ten 
opzichte van voorgaande jaren zichtbaar en meetbaar (  in 2018). 

 
De interne toetsing AVG is voor een deel opgenomen in de zelfevaluatie 
informatieveiligheid van de ENSIA audit. Om overlap te voorkomen gebruik ik de AVG-
antwoorden uit de zelfevaluatie eveneens voor deze rapportage.  

 
 De aanbeveling blijft om deze samenwerking/audits steeds verder te ontwikkelen 

waardoor de interne toetsing AVG onderdeel wordt van reeds bestaande 
toetsingsmomenten in de organisatie. Borg de interne AVG toets in de bestaande 
planning- en control cyclus (  in 2018). 
 

Belangrijkste punten uit hoofdstuk 3 – Organisatorische borging 
In 2019 is gewerkt aan privacybeleid. Hierbij is de aansluiting gezocht met het onderwerp 
informatiebeveiliging. Dit is gedaan omdat privacy en informatiebeveiliging nauw met 
elkaar zijn verbonden. Beide onderwerpen gaan over de veiligheid van informatie. 
Vanwege deze verbondenheid is één beleidsdocument opgesteld, met de naam 
‘informatieveiligheidsbeleid’ (IVB). Bij de totstandkoming van het IVB is samengewerkt 
met zeven gemeentelijke/uitvoeringsorganisaties.  
 

 Stel het beleid vast en blijf na vaststelling aandacht hebben en vragen voor de 
implementatie van alle onderdelen uit het beleid (  in 2018). 

  
De operationele borging van de virtuele privacy organisatie gaat over de privacy 
beheerder. Deze rol is vaak belegd bij de functioneel applicatiebeheerder. Zij zijn op de 
hoogte van deze rol. Toch is de invulling van de operationele borging nog onvoldoende 
ingericht.  
 

 Geef de operationele borging van de ‘virtuele’ privacy organisatie in 2020 
aandacht. Denk hierbij aan de rollen, taken en verantwoordelijkheden, neem de 
betrokken medewerkers hierin mee. Mogelijk kan het nieuw opgestelde beleid 
hierbij ondersteunen (  in 2018). 
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Belangrijkste punten uit hoofdstuk 4 – Bewustwording 
De bewustwording is een randvoorwaarde voor een organisatie die privacyproof wil zijn. 
Het blijft belangrijk dat iedereen binnen de organisatie de noodzaak voelt om hun eigen 
verantwoordelijkheid te nemen om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. 
Teamleiders hebben hierin een sturende rol. Bewustwording is een blijvende activiteit. 
 

 Blijf ervoor zorgen dat het bewustzijn bij iedereen in de organisatie in ieder geval 
gelijk blijft maar bij voorkeur omhoog gaat. Gebruik hiervoor verschillende 
communicatiemiddelen/werkwijzen. Besteed in ieder geval aandacht aan de 
bewustwording bij het introductieprogramma van nieuwe medewerkers en 
beoordeel bij het aannemen van medewerkers of zij het belang inzien om veilig 
met gegevens om te gaan. Blijf nadenken hoe het vergroten van bewustzijn kan 
worden gemeten of beoordeeld (  in 2018). 
 

Door de raad en het college zijn financiële middelen begroot om de bewustwording bij de 
medewerkers verder te vergroten.  
 

 Denk jaarlijks na hoeveel middelen nodig zijn om de bewustwording bij 
medewerkers in ieder geval van vergelijkbaar niveau te houden en bij voorkeur te 
vergroten. Betrek hierin de zeven gemeentelijke/uitvoeringsorganisaties (niet 
getoetst in 2018). 

 
Belangrijkste punten uit hoofdstuk 5 – Aantoonbare verantwoording 
De coördinatie van het register van verwerkingsactiviteiten ligt nu bij de privacy 
coördinator. De privacy coördinator houdt dit zelf actueel met behulp van het 
vooringevulde register van de IBD. Hierdoor hoeven medewerkers hier geen tijd aan te 
besteden. Het register is niet beschikbaar gesteld op intranet, waardoor medewerkers zelf 
geen wijzigingen kunnen doorvoeren. 
 

 Een register actueel houden is lastig. Spoor proceseigenaren aan zelf wijzigingen 
door te geven in het register. Zo wordt het register ook van hen. Dan weten zij van 
het bestaan en de inhoud van het verwerkingsregister. Ga na of het vooringevulde 
register wel volledig aan de wet voldoet, omdat de contactgegevens lijken te 
missen (  in 2018). 

 
De procedure datalekken is verder gedigitaliseerd door middel van de implementatie in 
het zaaksysteem. Zo zijn alle inbreuken vastgelegd op dezelfde plek. Om te kunnen leren 
van inbreuken is een goede analyse van inbreuken belangrijk.  
 

 Denk na over verdere optimalisering van de registratie in het zaaksysteem. Gebruik 
bijvoorbeeld een vaste codering voor de aard van de datalekken. Gebruik hiervoor 
de 10 tips van de AP met betrekking tot de registratie van datalekken. Mogelijk is 
het ook interessant om te weten wie de melding doet. Werk hierin samen met de 
samenwerkende gemeenten/uitvoeringsorganisaties die ook registreren in het 
zaaksysteem. Leg de werkwijze ook vast in een procedure zodat kan worden 
nagegaan of dit op de juiste manier is geïmplementeerd in het systeem. Denk 
hierbij ook na over de bereikbaarheid van de medewerkers die hierin een rol 
hebben (niet getoetst in 2018). 
 

Voor de verwerkersovereenkomsten wordt gewerkt met het vastgestelde sjabloon van de 
IBD. Medewerkers kunnen hiervoor de privacy coördinator vragen om ondersteuning en 
het sjabloon. Door het juiste zaaktype te kiezen zijn verwerkersovereenkomsten 
eenvoudig vindbaar. Het blijft lastig na te gaan of alle benodigde verwerkersovereen-
komsten zijn gesloten.  
 

 Op intranet beschikbaar stellen van het sjabloon verwerkersovereenkomst en de 
bijbehorende handleiding. Hierdoor kunnen medewerkers zelf nagaan wanneer 
een verwerkersovereenkomst nodig is.  
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 Nagaan hoe kan worden aangetoond dat voor alle hoofdovereenkomsten – indien 
vereist - een verwerkersovereenkomst is gesloten (  in 2018). 

 
De privacyverklaring is gepubliceerd op de website en is goed toegankelijk. De inhoud van 
de verklaring is verbeterd en nu duidelijk gedateerd. De bronnen van de verkregen 
persoonsgegevens zijn nog niet in de privacyverklaring opgenomen.  
 

 Om de bronnen van de verkregen persoonsgegevens inzichtelijk te maken kan het 
verwerkingsregister op de website worden gepubliceerd (  in 2018). 

 
Het uitoefenen van de rechten van betrokkenen kan op dit moment analoog, niet digitaal. 
Een aanvrager kan zijn of haar rechten uitoefenen door naar het gemeentehuis te komen 
en zich te legitimeren. 
 

 De toegankelijkheid om voor de betrokkene zijn of haar rechten uit te oefenen 
uitbreiden met een digitale route. Blijf nadenken over een route waarbij de 
identiteit van de aanvrager goed kan worden vastgesteld (  in 2018). 
 

 De uitoefening van rechten door betrokkenen betekent voor de medewerkers 
extra (uitzoek)werk. Denk met elkaar na over het ‘verwerken’ van 
persoonsgegevens en de daarbij behorende bewaartermijnen; welke systemen 
worden gebruikt, staan de gegevens in de daarvoor bedoelde systemen en werk 
met een ‘jaarlijkse opruimdag’ om mailboxen en computerschijven op te ruimen 
(niet getoetst in 2018).  
 

Bij de gemeente Oude IJsselstreek wordt gewerkt met een pre-DPIA (data protection 
impact assessment). Zo kan worden vastgesteld of een DPIA nodig is om de privacy risico’s 
in kaart te brengen. Er zijn geen pre-DPIA’s, DPIA’s of voorafgaande raadplegingen bij de 
AP uitgevoerd. Naar verwachting ligt dit aantal te laag.   

 
 Blijf medewerkers bewust maken over het uitvoeren van een DPIA. Zo leren 

medewerkers na te denken over het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens, 
de risico’s en de te treffen maatregelen. Beschrijf welke medewerkers hierbij 
betrokken moeten worden, mogelijk kan hierin de lijst van verwerkingen 
waarvoor verplicht een DPIA moet worden uitgevoerd worden opgenomen  
(  in 2018). 

 
Belangrijkste punten uit hoofdstuk 6 – Focusgebieden van de AP 
De gemeente werkt veel samen met andere verwerkingsverantwoordelijken. Hierbij is niet 
altijd duidelijk welke afspraken gelden ten aanzien van persoonsgegevens. De AP zal in 
2020 de focus leggen op goede afspraken bij het delen van persoonsgegevens en het 
werken met algoritmen. Beide onderwerpen zijn niet expliciet getoetst. Door de focus van 
de AP geef ik u in dit rapport wel aanbevelingen voor beide onderwerpen.  
 

 Maak goede afspraken over de wijze waarop partijen met persoonsgegevens 
horen om te gaan. Leg dit ook vast in een overeenkomst. Maak hiervoor binnen de 
samenwerking een sjabloon document. 
 

 Ga na of er nergens binnen de organisatie met algoritmen wordt gewerkt. Maak 
medewerkers bewust van de privacy risico’s van een algoritme en maak kenbaar 
dat algoritmen rechtmatig, behoorlijk en transparant horen te zijn. 
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Hoofdstuk 2 – Intern toetsingskader AVG  
In het eerste toetsingsjaar (AVG toetsing over 2018) was er geen toetsingsdocument 
beschikbaar gesteld vanuit de branche. Daarom is gewerkt met een set van 10 vragen die 
betrekking hebben op de belangrijkste onderdelen uit de AVG (zie figuur 1).  
 
Deze onderdelen leveren de grootste 
bijdrage om aantoonbaar te maken dat 
aan de AVG wordt voldaan. Denk aan 
het verwerkingsregister, de 
verwerkersovereenkomst, de 
privacyverklaring en het privacybeleid.  
 
Dit toetsingsjaar is er wel een 
toetsingsdocument beschikbaar gesteld. 
Dit document met de naam ‘Borging 
AVG’ kent dezelfde onderdelen en 
werkt elk onderdeel in detail uit. Bij de 
toetsing interview ik als FG de 
privacycoördinator, die indien nodig 
voor de beantwoording collega’s 
betrekt. Het interview bestond dit jaar 
uit een mix van de 10 vragen zoals 
gebruikt in het eerste toetsingsjaar en 
de vragen uit document ‘Borging AVG’.  
 
De opzet en hoofdstukindeling van de 
rapportage is vergelijkbaar met de 
vorige rapportage. Hierdoor zijn de 
resultaten die voortvloeien uit de 
rapportages goed met elkaar te 
vergelijken.  
 
 
Procedure 
Om de interne toetsing jaarlijks op 
vergelijkbare wijze uit te voeren heb ik 
in de rapportage van 2018 voorgesteld 
om deze werkwijze in een 
proces/instructie te beschrijven. Een 
voorbeeld van zo’n beschrijving is 
toegevoegd in bijlage 1 van de AVG-
toetsing 2018.          
  

Figuur 1 – De AVG in een notendop 
 
In 2019 is deze werkwijze binnen de organisatie niet vastgesteld. Mogelijk werkt de 
organisatie niet binnen alle werkvelden met processen/instructies. Het is ook mogelijk dat 
de werkwijze voor de AVG-toetsing voldoende is vastgelegd in de afgesloten DVO.  
 
  



 

 

Interne toetsing AVG 2019 – gemeente Oude IJsselstreek – versie 1.0 

8 

Hoofdstuk 3 – Organisatorische borging  
In dit hoofdstuk staat de voortgang ten aanzien van de borging van privacy binnen de 
gemeente centraal. Om privacy goed in de organisatie in te bedden wordt gewerkt op 
basis van een ‘virtuele’ privacy organisatie. Hier is de onderverdeling gemaakt tussen 
strategisch, tactisch en operationeel niveau, gekoppeld aan de functies/rollen die hierin 
een verantwoordelijkheid hebben.  
 
Strategische borging 
De AVG stelt eisen aan het omgaan met en het verwerken van persoonsgegevens. De 
verwerkingsverantwoordelijke en de betrokkene (degene van wie de persoonsgegevens 
worden verwerkt) hebben rechten en plichten. De gemeente heeft als 
verwerkingsverantwoordelijk de taak de AVG juist te implementeren in de bedrijfsvoering. 
 
Het privacy beleid is een kader waarin wordt aangegeven aan welke principes de 
gemeente zich houdt. Het laat zien hoe de gemeente met persoonsgegevens omgaat en 
welke maatregelen de gemeente treft om te voldoen aan de bestaande wet- en 
regelgeving. 
 
In 2019 is er privacy beleid opgesteld waarbij de verbinding is gezocht met het 
informatiebeveiligingsbeleid. Beide onderwerpen zijn nauw met elkaar verbonden en 
richten zich in grote lijnen beide op het zorgvuldig omgaan met informatie. Om die reden 
zijn de onderwerpen geïntegreerd in het ‘Informatieveiligheidsbeleid’. 
 

 
 

Figuur 2 – Verbondenheid privacy en informatiebeveiliging  

 
Op het gebied van privacy wordt samengewerkt met 7 andere organisaties. Alle 
deelnemers kunnen gebruik maken van het sjabloon ‘Informatieveiligheidsbeleid’ en dit 
binnen de eigen organisatie laten vaststellen en implementeren. Hiermee is tegemoet 
gekomen aan de wens van de meerderheid van de samenwerkende privacy deelnemers om 
privacy beleid op te stellen. Voor de gemeente Oude IJsselstreek betekent dit dat er nu 
beleid beschikbaar is.   
 
Verder heeft de gemeente op strategisch niveau een FG aangesteld en aangemeld bij de 
AP. De FG geeft advies, houdt intern toezicht op de naleving van de privacy wet- en 
regelgeving en is rechtstreeks aanspreekpunt voor burgers en de AP. De contactgegevens 
van de FG staan op de website van de organisatie. Hierbij is de naam, het algemene 
telefoonnummer en een rechtstreeks e-mailadres vermeld. Volgens het standpunt van de 
AP is hiermee voldaan aan de eis van ‘rechtstreekse’ benadering van de FG.  
 
De FG werkt 36 uur per week en voert deze werkzaamheden ook uit voor 7 andere 
organisaties. Om de kennis die binnen de verschillende organisaties aanwezig is met elkaar 
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te delen is er een maandelijks overleg met de privacy coördinatoren van de gemeenten 
Aalten, Doesburg, Doetinchem, Oost Gelre en ODA, BUHA en Buurtplein. 
 
Tactische borging 
Ook op tactisch niveau is er aandacht voor de inrichting van de privacy organisatie. Zo is er 
een privacy coördinator binnen de organisatie aanwezig. De privacy coördinator verbindt 
de strategische onderwerpen met de onderwerpen die op operationeel niveau spelen.  
Hiervoor sluit de privacy coördinator aan bij het regionale overleg dat door de FG wordt 
georganiseerd.  
 
Voor een goede inbedding van de privacy in de eigen organisatie is een privacy 
coördinator in dienst voor 36 uur per week. Hiervan kan 18 uur aan privacy worden 
besteed. 
 
Operationele borging  
De operationele borging van de ‘virtuele’ privacy organisatie gaat over de privacy 
beheerder. Een rol die vaak wordt belegd bij de functioneel applicatiebeheerder.  
 
De functioneel applicatiebeheerders die deze rol gaan vervullen zijn hierover ingelicht. 
Echter is er nog geen tijd besteed om hier inhoudelijk verder invulling aan te geven. Om 
dit goed in de organisatie in te bedden zal hier meer aandacht voor nodig zijn. Mogelijk 
kan dit worden gekoppeld aan de implementatie van het beleid.  
 
 
  



 

 

Interne toetsing AVG 2019 – gemeente Oude IJsselstreek – versie 1.0 

10 

Hoofdstuk 4 – Bewustwording 
Het gedrag van iedereen werkzaam bij de gemeente is van belang om privacyproof te 
kunnen werken. Daarmee blijft bewustwording het sleutelbegrip om privacy te laten 
slagen. Ook al is de ‘virtuele’ privacy organisatie ingericht en zijn de documenten 
geschreven, zonder de medewerkers is het niet mogelijk de organisatie privacyproof te 
krijgen. Bewuste medewerkers kunnen meehelpen de privacy van de burger, de klant en 
henzelf te beschermen en ‘imagoschade’ te voorkomen.  
 

 
Figuur 3 - Krantenkoppen 

 
Vergroten van bewustwording 
Bewustwording is het sleutelbegrip om op de juiste manier met persoonsgegevens om te 
gaan. Om dit te realiseren is het belangrijk dat iedereen werkzaam bij de gemeente deze 
noodzaak voelt en hierin zelf verantwoordelijkheid neemt.  
 
Privacy is opgenomen als onderdeel van de begroting. Ook hebben gemeenteraad en 
college financiële middelen begroot om de bewustwording verder te vergroten. Hiermee 
wordt bewustwording gezien als een doorlopende activiteit. Er wordt een meerjarig 
traject doorlopen waarbij organisatie breed de privacy bij medewerkers wordt getraind. 
Door aandacht te blijven hebben voor bewustwording zal het bewustwordingsniveau in 
ieder geval gelijk blijven aan het bestaande niveau.  
 
Binnen de samenwerking is getracht gezamenlijk de bewustwording te vergroten. Hierin 
zijn diverse voorbereidingen getroffen maar door onduidelijkheden in de 
aanbestedingsregels is dit traject gestaakt. Wel heeft de gemeente Oude IJsselstreek 
zelfstandig enkele bewustwordingsacties uitgevoerd. 
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Wat is er aan bewustwording gedaan? 
In 2019 is aandacht besteed aan het vergroten van de bewustwording bij medewerkers. 
Hieronder is opgesomd wat er is gedaan om de bewustwording te vergroten. 
 

Bewustwordingsacties 

Wat Wie Wanneer 

Aangepast sjabloon + uitleg nieuwe 
standaard verwerkersovereenkomst 

Medewerkers 
contractmanagement  

januari 

Vragenuurtje  Alle medewerkers januari – juni  

Intranetbericht Malware via 
WeTransfer 

Alle medewerkers juni 

Intranet bericht Bewust op vakantie Alle medewerkers juli 

Intranet bericht over MobileIron Alle medewerkers augustus 

Kennisdeling privacy via 
werkgroepen in de samenwerking 

Privacy coördinatoren  maandelijks 

Figuur 4 – Bewustwordingsacties 
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Hoofdstuk 5 -  Aantoonbare verantwoording 
Bij onderstaande onderwerpen uit de AVG is goed te beoordelen of hier aantoonbaar aan 
wordt voldaan. Om die reden zijn deze goed meetbare onderwerpen samengevoegd in dit 
hoofdstuk.  
 
Register van verwerkingen 
De gemeente heeft taken waarvoor zij persoonsgegevens gebruikt. In het register van 
verwerkingen wordt vastgelegd hoe deze gegevens worden ‘verwerkt’. In het register kan 
worden opgezocht welke persoonsgegevens voor welk doel worden gebruikt.  
 
Er is een verwerkingsregister aanwezig. Er is gebruik gemaakt van het vooringevulde 
verwerkingsregister van de IBD. Dit register is niet toegankelijk voor alle medewerkers.  
De verbeterpunten die volgen uit de toetsing van 2018 zijn in 2019 hiermee deels 
opgepakt. In onderstaande figuur is te zien of aan alle wettelijke eisen is voldaan. 
 

Register van verwerkingsactiviteiten 

Wat Aanwezig 

Naam en contactgegevens 
verwerkingsverantwoordelijke 

x 

Naam en contactgegevens FG x 

Doel v 

Categorie betrokkenen v 

Categorie persoonsgegevens v 

Bewaartermijn v 

Beveiligingsmaatregelen v 
Figuur 5 – Register van verwerkingsactiviteiten 

 
De privacycoördinator zorgt voor het actueel houden van het register. Door aan te sluiten 
bij het vooringevulde register. Deze aanpak werkt op dit moment redelijk goed. Toch is 
het aan te bevelen medewerkers steeds meer bewust te maken van dit register, zodat zij 
uiteindelijk zelf (in hun rol van proceseigenaar) het register actueel houden en het register 
‘eigen’ maken. Tot slot is in het vooringevulde verwerkingsregister de naam en 
contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en de FG niet opgenomen. Dit is 
wel wettelijk verplicht. 
 
Beveiligingsinbreuk en datalekken 
Een mail met (bijzondere) persoonsgegevens versturen naar een onjuist mailadres kan 
iedereen gebeuren. We communiceren door middel van diverse apparaten en via 
verschillende kanalen. Wat doe je als dit gebeurt? Kun je aantonen welke maatregelen je 
als organisatie hebt genomen zodat je zorgvuldig omgaat met persoonsgegevens?  
 
Ieder datalek is een beveiligingsinbreuk in de zin van de AVG. Bij een datalek moet er 
sprake zijn van een daadwerkelijk lek van persoonsgegevens. Soms is er enkel een 
tekortkoming in de beveiliging, bijvoorbeeld wanneer de software niet up-to-date is. Dan 
is er sprake van een beveiligingslek, maar niet van een datalek.  
 
Een datalek ontstaat als persoonsgegevens terechtkomen op een plek waar deze niet 
horen te zijn, vaak veroorzaakt door menselijke handelen.  
 
Bij de AP is een stijging te zien van het aantal datalekmeldingen. Uit onderzoek van de AP 
volgt onderstaande beeld van het type datalekken (de aard van het lek). 
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Figuur 6 – Type datalekken uit onderzoek van de AP 

 
Bij de gemeente Oude IJsselstreek hebben medewerkers negen keer een datalek gemeld. 
Hiervan zijn er acht gemeld bij de externe toezichthouder, de AP. Waarvan er vervolgens 
één is terug getrokken. De datalekken zijn veroorzaakt door menselijk handelen. Een 
verdere detaillering, zoals hierboven weergegeven, kan niet eenvoudig worden 
geanalyseerd. Omdat menselijk handelen de oorzaak is van de datalekken is besloten 
veilig mailen te implementeren. 
 
Een datalek hoeft alleen te worden gemeld bij de externe toezichthouder als dit leidt tot 
een risico voor de rechten en vrijheden van betrokkenen (degene van wie de 
persoonsgegevens zijn).  
 
Melden van inbreuken en cijfers 
Elke medewerker kan een melding maken van een datalek of beveiligingsincident. Dit 
wordt geregistreerd in het zaaksysteem (datalekregister). Via de zoekterm ‘privacy’ of 
‘datalek’ kom je direct bij het juiste zaaktype uit.  
 
De privacy coördinator beoordeelt of de inbreuk een datalek is. De betrokken medewerker 
vult het vragenformulier in. Waardoor alle gegevens over het datalek bekend zijn bij de 
privacy coördinator. Of een datalek moet worden gemeld bij de toezichthouder overlegt 
de privacy coördinator – indien nodig - met de programmamanager bedrijfsvoering en/of 
de FG. De privacy coördinator is namens het college gemandateerd om te melden bij de 
toezichthouder. Indien nodig informeert hij ook de directie en de portefeuillehouder.  
 
Een datalek dat waarschijnlijk een hoog risico oplevert voor de rechten en vrijheden van 
betrokkenen moet ook aan de betrokkenen worden gemeld. De procedure hiervoor is 
gelijk aan die bij het melden aan de AP. Van de zeven datalekken die bij de AP zijn 
behandeld, zijn er vijf gemeld aan de betrokkenen. De teamleider van het team waar het 
datalek is ontstaan is verantwoordelijk dat het veroorzaakte datalek aan betrokkene 
wordt gemeld. 
 
Bovenstaande werkwijze is verwerkt in het systeem, maar niet vastgelegd in een 
procedure. Hierdoor is niet zichtbaar hoe de werkwijze er exact uitziet en of aan alle 
stappen is gedacht. Het verdient aanbeveling voor alle taken en rollen binnen dit proces te 
beschrijven wie wat doet en wanneer. Om dit vervolgens te controleren met de routing in 
het zaaksysteem. Denk hierbij ook na over de bereikbaarheid van medewerkers die hierin 
een rol hebben.  
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Leren van inbreuken              
Indien nodig wordt een overzicht gemaakt van de inbreuken met als doel om hiervan te 
leren (PDCA-cyclus). Door te werken met één systeem zijn alle datalekken goed te vinden. 
Het is op dit moment nog niet eenvoudig te analyseren wat de aard van het datalek is, dus 
om welk type datalek het gaat. Als gevolg daarvan is niet eenvoudig te analyseren wat er 
kan worden geleerd van het datalek.  

Overweeg de datalekken in te delen naar aard (zie figuur 6), gevolgen, betrokkenen en 
mogelijke maatregelen en registreer de data op zo’n manier dat de cijfers direct uit de 
registratie kunnen worden gehaald. Tip: gebruik hiervoor de 10 tips van de AP met 
betrekking tot de registratie van datalekken. Mogelijk is het ook interessant wie de 
melding doet. Is dit een medewerker of iemand van buiten de organisatie? 
 
Verwerkersovereenkomsten 
De gemeente ‘verwerkt’ veel persoonsgegevens. Daarmee is de gemeente 
verwerkingsverantwoordelijke en blijft zelf verantwoordelijk voor de persoonsgegevens 
die worden verwerkt. Ook als de verwerking wordt uitbesteed aan verwerkers. Burgers, 
medewerkers en (keten)partners hebben hun persoonsgegevens tenslotte met de 
gemeente gedeeld. Daarom kan het nodig zijn afspraken te maken hoe er met 
persoonsgegevens wordt omgegaan. Dit regel je in een verwerkersovereenkomst.  
 
De gemeente Oude IJsselstreek volgt hiervoor de verplichte standaard 
verwerkersovereenkomst van de IBD. Het sjabloon is beschikbaar via de privacy 
coördinator.  
 
Via een opgestelde checklist weten de medewerkers van contractmanagement en de 
regievoerder ICT of een verwerkersovereenkomst vereist is. Meestal komen verzoeken om 
een verwerkersovereenkomst vanuit de proceseigenaar. De privacy coördinator 
ondersteunt hen in dit proces.  
 
Een overeenkomst is makkelijk terug te vinden in het zaaksysteem. De overeenkomsten 
kennen een eigen zaaktype en een eigen naam omschrijving.  
 
Privacyverklaring 
Op de website van de gemeente is een privacyverklaring opgenomen. De bereikbaarheid is 
goed. Het is verplicht duidelijk en transparant informatie te geven welke privacygevoelige 
gegevens de organisatie verzamelt en met welk doel.  
 
De privacyverklaring behoort diverse elementen te bevatten. Het resultaat van de toetsing 
is verbeterd ten opzichte van het resultaat van de vorige toetsing. Zo is de 
privacyverklaring nu duidelijk gedateerd. De bronnen van de verkregen persoonsgegevens 
zijn nog niet opgenomen. 
 
De bronnen van de verkregen persoonsgegevens zijn wel opgenomen in het register van 
verwerkingsactiviteiten. Mogelijk kan er een verbinding worden gemaakt tussen beide 
documenten zodat dit beschikbaar is voor betrokkenen.  
 
Rechten van betrokkenen 
Bij de gemeente kunnen alle rechten voor betrokkenen worden uitgeoefend. Dit proces is 
niet gedigitaliseerd waardoor een betrokkene eerst een afspraak maakt via de 
publieksbalie. Denk na hoe een verzoek ook op afstand kan worden ingericht.  
 
De identiteit van elke verzoeker wordt vastgesteld. Een kopie ID is onvoldoende bewijs om 
de identiteit vast te stellen. Juridische zaken wordt bij deze verzoeken betrokken indien 
dit nodig wordt geacht door de privacy coördinator.  
 
Bij een verzoek wordt nagegaan waar de betreffende persoonsgegevens zijn verwerkt. Dit 
levert extra uitzoekwerk op voor medewerkers. Ook mailboxen zijn hierbij van belang. 
Zorg er met elkaar voor dat persoonsgegevens in zo min mogelijk systemen worden 
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verwerkt. Daarom wordt aanbevolen te werken met een jaarlijkse opruimdag, zodat 
gegevens in een ‘digitale kast’ worden opgeruimd.  
 
Alle verzoeken van betrokkenen worden vastgelegd in het zaaksysteem.  
 
DPIA (data protection impact assessment) 
De DPIA is een instrument om na te gaan of de privacy risico’s afdoende kunnen worden 
afgedicht. Zodat zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan. Lukt het niet om 
voldoende maatregelen te treffen dan is het verplicht een voorafgaande raadpleging te 
doen bij de AP. 
 
Voorafgaand aan iedere nieuwe verwerking van persoonsgegevens dienen de privacy 
risico’s in kaart te worden gebracht. Een DPIA is in ieder geval verplicht als een 
gegevensverwerking waarschijnlijk een hoog privacy risico oplevert voor de mensen van 
wie de gemeente persoonsgegevens verwerkt. De AP heeft een lijst gepubliceerd van 
verwerkingen waarvoor een DPIA verplicht is.  
 
Bij de gemeente Oude IJsselstreek zijn geen pre-DPIA’s uitgevoerd om na te gaan of het 
nodig is een DPIA uit te voeren. Dit is wel opgenomen in de checklist van de medewerkers 
van contractmanagement. Er zijn ook geen DPIA’s uitgevoerd. De gemeente doet dit 
overeenkomstig het format van de IBD. Wel is meegewerkt aan een DPIA die is uitgevoerd 
in de ICT-samenwerking. 
 
Het is waarschijnlijk dat er meer DPIA’s hadden moeten worden uitgevoerd. Ga na of 
medewerkers van contractmanagement weten hoe een pre-DPIA werkt. Of medewerkers 
op de hoogte zijn van de gepubliceerde lijst van de AP. Bekijk of het proces rondom de 
DPIA beter ingericht moet worden en geef inkoop medewerkers, adviseurs en de FG hierin 
een rol. Besteed hierbij ook aandacht aan de vraag of ‘voorafgaande raadpleging bij de 
AP’ nodig is. 
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Hoofdstuk 6 – Focusgebieden van de AP 
Eind 2019 heeft de AP aangegeven dat zij in 2020 de focus gaan leggen op de digitale 
overheid. Twee onderwerpen die hierbij in ieder geval spelen worden hieronder 
toegelicht. Het is relevant aan deze onderwerpen aandacht te besteden.  
 
Gegevensdeling  
Zoals gezegd wordt de overheid steeds digitaler. Met betrekking tot de digitale overheid 
vindt de AP het onder andere belangrijk dat de centrale en lokale overheid en de 
bestuurlijke samenwerkingsverbanden verantwoordelijk omgaan met persoonsgegevens.  
De gemeente werkt veel samen met andere verwerkingsverantwoordelijken. Daarom zal 
er naar verwachting meer aandacht nodig zijn om deze gezamenlijke afspraken vast te 
leggen. Zorg dat bij samenwerkingsverbanden – in welke vorm dan ook - de 
databeveiliging op orde is en er afspraken zijn over de uitwisseling van persoonsgegevens. 
Denk na over een sjabloon ‘overeenkomst gegevensuitwisseling’ waarbij twee 
verwerkingsverantwoordelijken samen afspreken hoe zij met persoonsgegevens zullen 
omgaan.   
 
Algoritmen 
Het tweede onderwerp dat in 2020 op de agenda terug hoort te komen is het werken met 
algoritmen. Steeds meer organisaties maken gebruik van systemen die werken met een 
algoritme. Zo worden mensen in een profiel geplaatst om te bepalen welke ‘behandeling’ 
zij krijgen. Als een algoritme op basis van gegevens zelfstandig beslissingen kan nemen is 
dit kunstmatige intelligentie of artificial intelligence.  
 
Naar verwachting werkt de gemeente op dit moment nog niet (veel) met algoritmen. Die 
wens of behoefte kan wel ontstaan. Als die wens er is, is het advies stap voor stap vast te 
leggen hoe het algoritme werkt. Zodat herleidbaar is welke gegevens leiden tot het 
daadwerkelijke besluit. Zo is er grip op het gebruik van persoonsgegevens en kan aan 
betrokkenen exact worden uitgelegd welke route wordt doorlopen. Ook voor algoritmen 
geldt dat dit rechtmatig, behoorlijk en transparant hoort te gebeuren.   
 
 
 
 


