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Geachte raadsleden, 

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing geworden in 
heel Europa. Deze verordening vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en vormt voor 
iedereen het kader waarbinnen persoonsgegevens mogen worden verwerkt. Met deze brief informeren 
wij u over de voortgang van de implementatie van deze regelgeving binnen de gemeente. 

De gemeente, privacy en de AVG 
De bescherming van persoonsgegevens is voor gemeenten niet nieuw. Wij verwerken heel veel 
gegevens van burgers, ook heel gevoelige. Immers, gemeenten geven paspoorten uit, rijbewijzen, zorgen 
voor uitkeringen en laten inwoners maatschappelijk meedraaien. Wij werken dus al heel lang met 
aandacht voor de privacy van onze inwoners. De AVG heeft ook wat vernieuwingen gebracht. Zo rust op 
ons - als verantwoordelijke voor verwerkingen - een bewijsplicht waaruit blijkt dat wij voldoen aan de 
vereisten van die regeling en worden wij geacht transparant te zijn voor wat betreft die verwerkingen. 
Laakbaar is bijvoorbeeld niet alleen dát er een datalek ontstaat - een ongeluk zit immers in een klein 
hoekje - maar vooral dat dit niet wordt gemeld bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens 
(AP). 

Uitdagingen 
De AVG is een complexe regeling. Toch is duidelijk wat onze uitdagingen zijn. De AVG vergt o.a. dat we 
weten wat er aan persoonsgegevens wordt verwerkt, met wie dit wordt gedeeld én dat wij daar 
transparant over zijn richting burgers. Dat zorgt voor extra administratieve druk. Daarnaast moet met 
partijen waarmee wij gegevens delen overeenkomsten worden gesloten, waarin de onderlinge 
verantwoordelijkheid daarvoor wordt vastgelegd. Daarbij moeten ook afspraken worden gemaakt over het 
verdelen van kosten. Dat zorgt soms voor lange onderhandelingen. 
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Wij stellen echter vast dat de belangrijkste verwerkingen van persoonsgegevens in beeld zijn. Ook sluiten 

we verwerkingsovereenkomsten af met leveranciers. Di t gaat soms minder snel dan we willen omdat 
onderhandelingen soms stroef verlopen. Daarnaast worden potentiële datalekken intern gesignaleerd, 
zodat daarop adequaat wordt geacteerd en zo nodig gemeld bij de AP. Tot op heden zijn er overigens 

geen noemenswaardige incidenten geweest. 

Acties van het afgelopen jaar 
Het afgelopen jaar is er veel op het gebied van de AVG gebeurd. Wij hebben al vele 
verwerkingsovereenkomsten afgesloten en er is ingezet op het beperken van risico's. Bij grote 
inkooptrajecten maken de vereisten uit de AVG structureel onderdeel uit van het proces. Er is ingezet op 
bewustwording en transparantie binnen de organisatie door middel van specifieke voorlichting en training. 
Ook heeft de organisatie een groep medewerkers - de taskforce - waar kennis en kunde over privacy en 

infonnatieveiligheid is gebundeld. 

Acties voor de nabije toekomst 
De taskforce heeft een roadmap opgesteld om de inzet op dit onderwerp op een gestructureerde wijze te 
borgen binnen de organisatie. Die roadmap zal de komende maanden worden uitgevoerd. Het dagelijks 
bestuur van de BAR-organisatie heeft dit thema besproken en de directieraad opdracht gegeven vóór 1 
mei 2019 de roadmap uit te voeren. Het gehele proces wordt nauwlettend gevolgd door de functionaris 

Gegevensbescherming. 

Vervolg 
Met het voorgaande zijn wij er natuurlijk nog niet. Het adequaat borgen van privacy en 
infonnatieveiligheid vraagt in een digitaliserende wereld doorlopende aandacht en bijsturing. 

Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 

de secretaris de burgemeester, 

dhr. H.W.J. Klaucke 
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