
Bestuurlijke reactie op de aanbevelingen van de Functionaris Gegevensbescherming zoals 
aangegeven in de Jaarrapportage Gegevensbescherming 2019. In onderstaande zijn de 
aanbevelingen opgenomen met onder iedere aanbeveling de bestuurlijke reactie. 

1. Privacy beleid
Algemeen privacy beleid en -deelbeleid

Aanbeveling 1: Richt de privacy governance verder in, werk het algemeen Privacy beleid 
verder uit, werk deelbeleid uit en implementeer het beleid.
Om verder te kunnen groeien in privacy volwassenheid dan niveau 1-3, zoals nu het geval is, dient het 
algemeen privacy beleid, na de vaststelling hiervan door het college, door het management te worden 
geïmplementeerd in de vele werkprocessen waarbinnen de verwerking van persoonsgegevens aan de 
orde is. 

Strategisch:     Vooral college(s): als eigenaar van de gemeentelijke informatieprocessen en 
(informatie)systemen een passend niveau van informatieveiligheid en 
privacybescherming bevorderen.

FG-taak: informeren organisaties, inwoners, medewerkers, derden, advies aan 
colleges (o.a. eindadvies n.a.v. datalekken), intern toezicht op naleving van de AVG 
en aanverwante wetgeving, aanspreekpunt extern toezichthouder (Autoriteit 
Persoonsgegevens), inwoners, medewerkers, derden

Tactisch:         Vooral management: Acties die volgen uit het privacy beleid prioriteren (regiegroep/ 
proceseigenaren/ privacybeheerders) 

FG-taak: advies aan en -waar nodig- overleg met 
regiegroep/secretarissen/proceseigenaren privacy

Operationeel: Vooral proceseigenaren privacy, ondersteund door de privacybeheerders: Uitvoering 
van het Privacy jaarplan (waar nodig met advies van FG)

Reactie: De governance is inmiddels vrijwel geheel ingericht en het privacybeleid is 
vastgesteld.  De verdere uitwerking en implementatie wordt in de planning van de 
organisatieontwikkeling opgenomen, zodat het eigenaarschap helder is en de 
dwarsverbanden goed worden opgepakt. Ook de scholing en communicatie ten 
aanzien van de proceseigenaren zal onderdeel zijn van de implementatie.  

Aanbeveling 2: Laat het management werken aan privacy bewustzijn en het actief uitdragen 
van het privacy beleid.
Het beleid moet door het management bekrachtigd worden en actief worden uitgedragen. Er dient (in 
BLNP verband) een communicatievorm te worden bepaald waarmee binnen de organisaties en in een 
geschikte vorm ook buiten de organisatie het beleid kenbaar kan worden gemaakt. Regiegroep, 
coördinerend proceseigenaren, privacybeheerders, BLNP CISO en lokale CISO team communicatie 
BLNP en de FG dienen af te stemmen hoe dit gebeurt en welke communicatiemiddelen daarbij 
worden ingezet, zoals internet, intranet, informatiebijeenkomsten etc. 

Reactie: Het management onderkent het belang van privacy bewustzijn in de organisatie. 
Proceseigenaren en privacybeheerders worden aangesteld om vanuit hun specifieke 
rollen het beleid uit te dragen en onder de aandacht te brengen. Nog niet in alle 4 de 
BLNP-gemeenten zijn de rollen ingevuld. Wanneer de vacatures zijn vervuld, kan ook 



hierin gezamenlijk worden opgetrokken en kunnen gezamenlijk plannen worden 
gemaakt en prioriteiten worden gesteld. 

 De proceseigenaren zijn verantwoordelijk voor de (informatie)veiligheid en 
privacybescherming binnen de afdelingen/ teams. Dit omvat zowel de 
personele capaciteit, bedrijfsprocessen als – systemen. Naast het 
implementeren van het informatieveiligheids- en privacybeleid en de 
bijbehorende richtlijnen en maatregelen hoort ook het uitdragen van het 
informatieveiligheidsbeleid en het privacybeleid tot de taak van de 
proceseigenaren. 

 Naast de proceseigenaar hebben ook de privacybeheerders hierin een taak. 
Zij creëren bewustzijn rondom de verwerking van privacygevoelige 
persoonsgegevens en de daarbij horende risico’s. De proceseigenaren 
kunnen zich laten bijstaan door de privacybeheerders. Inzichtelijk zal worden 
gemaakt met welke vragen de medewerkers terecht kunnen bij de 
privacybeheerder, de CISO of de FG. Zowel de CISO als de FG werken voor 
BLNP. Daarmee wordt efficiënt kennis gedeeld, ook ten aanzien van de 
vragen die binnenkomen. Juist ook ten aanzien van communicatie kan hierin 
goed in BLNP verband worden opgetrokken. 

2. Organisatorische inbedding
Naast het vaststellen en inrichten van privacybeleid/ governance en het werken aan 
privacybewustwording (training/opleiding) is het nodig om daadwerkelijk op privacybescherming te 
sturen door het toepassen van risicomanagement. Dit gebeurt door vanaf het begin van processen, 
privacy by design (door ontwerp) en privacy by default (privacy als standaardinstelling) door te voeren, 
door de voortgang cyclisch te monitoren en door -waar nodig- tijdig te anticiperen en interveniëren.

ISMS
Aanbeveling 3: Bepaal -in BLNP verband- welk (verplicht) ISMS wordt aangeschaft 
In het kader van de BIO zijn overheden verplicht om een ISMS te hanteren. In het kader van de AVG 
geldt die verplichting niet maar het ISMS is geschikt voor toepassing binnen beide taakgebieden.  In 
BLNP verband dient te worden bepaald welk system het meest geschikt is voor aanschaf in BLNP-
verband om daarmee kosten te kunnen besparen voor de individuele gemeenten. Hiertoe wordt in 
2020 een voorstel voorbereid vanuit het team Informatisering BLNP.

Reactie: Om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen heeft het afdelingshoofd 
informatisering/ICT van BLNP de opdracht om samen met de CISO’s te onderzoeken 
welk systeem bij onze organisaties past. 

 

DPIA’s
Aanbeveling 4: Geef prioriteit aan het inventariseren en uitvoeren van DPIA’s 
Laat door de privacybeheerders(s) in overleg met de betrokken proceseigenaren privacy een lijst 
uitwerken van de processen en applicaties waarvoor een DPIA moet worden opgemaakt, maak 
een (meerjaren)planning en stel deze vast, met een marge en middelen voor het (laten) uitvoeren 
van dringende planbare DPIA’s. Houd rekening met het vereiste dat DPIA’s 1 x per 3 jaar dienen 
plaats te vinden.

Reactie: Wij onderschrijven dat prioriteit gegeven moet worden aan het inventariseren en 
uitvoeren van DPIA’s en kiezen in deze voor een planmatige aanpak.
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Privacy Quick Scan Sociaal Domein
Aanbeveling 5: Werk de aanbevelingen uit de Privacy Quick Scan Sociaal Domein verder uit in 
acties en voer deze uit.

Reactie: Hiermee is reeds een start gemaakt. BMC heeft de Quick scan bij de BLNP- 
gemeenten (per gemeente) uitgevoerd en heeft een inventarisatie van de te nemen 
maatregelen gemaakt die alle 4 de gemeenten gemeenschappelijk hebben. Op basis 
van deze inventarisatie is een plan van aanpak gemaakt. 

Privacyrisico’s binnen verschillende domeinen
Aanbeveling 6: Bepaal hoe inzicht wordt verkregen in privacy risico’s binnen verschillende 
domeinen 
Een privacy quickscan- of privacy zelfscan kan ook binnen de overige domeinen inzicht verschaffen 
en vervolgens leiden tot nog noodzakelijke acties. Gezien de ontwikkelingen op het terrein van 
bijvoorbeeld uitwisseling van persoonsgegevens in het kader van maatregelen tegen ondermijning, 
datagebruik in de openbare ruimte (gebruik van sensoren, camera’s, smart city projecten etc), is een 
goede regievoering op privacybescherming onontbeerlijk. De maatregelen met een eventuele impact 
op inwoners maar ook op medewerkers binnen de gemeente vanwege het coronavirus zullen in het 
bijzonder alertheid vragen van het domein Openbare Orde en Veiligheid maar ook van het domein 
Ondersteuning (HRM) en mogelijk van andere domeinen. 

Reactie: Privacybeheerder en proceseigenaar zullen eind 2020/ begin 2021 uitvraag in de 
teams doen, waarna het privacy jaarplan 2021 kan worden opgesteld. 

Positie FG, privacy beheerder en CISO’s 
Aanbeveling 7: zorg voor de (wettelijk verplichte) positionering, ondersteuning en faciliteiten 
van de FG in de organisatie. Dit geldt (hoewel niet wettelijk verplicht) ook voor de privacy 
beheerder en (BLNP) CISO’s.
Als FG heb ik in 2018 en 2019 intensief mee gedacht en mee gebouwd aan de privacy organisatie 
zoals die er nu staat. Vanaf 2020 zal ik mij meer gaan richten op en meer beperken tot de wettelijk 
ingekaderde taken. De zorg voor de privacy organisatie behoort bij het management van de 
organisaties. Hierover dienen goede werkafspraken te worden gemaakt in BLNP-verband en lokaal.

Reactie: De FG werkt voor de 4 BLNP- organisaties gezamenlijk. Uitgangspunt is dat de FG 
binnen de vier organisaties zodanig wordt gepositioneerd  dat de wettelijke taken 
voldoende onafhankelijk uitgevoerd kunnen worden. Daarmee willen we aansluiten op 
de zinsnede in de Nieuwe Handreiking positionering FG van VNG/ IBD waarin staat: 
”Het ligt voor de hand om voor de FG functie een staffunctie in te richten, zonder 
enige inbedding in de hiërarchie”. Dit betekent dat de FG gepositioneerd kan worden 
onder het hoogste bestuurlijke gezag. Een voorbeeld kan worden genomen aan de 
positionering van de gemeentelijke concerncontroller.  

Aanbeveling 8: Zorg (in BLNP-verband) voor borging van privacy recht advies voor 
praktijkcases
Om aan verdere borging van de AVG en aanverwante (sectorale) privacywetgeving te kunnen 
voldoen binnen de diverse gemeentelijke domeinen, is een ruimere investering in juridische 
ondersteuning met betrekking tot privacy recht advies in verband met praktijkcases noodzakelijk.
 
Het juridisch team BLNP kan hierin maar beperkt voorzien, terwijl de FG een meer strategische 
adviestaak en toezichthoudende taak heeft die niet samengaat met het oplossen van praktijkcases. 
Omdat een gebrek aan privacy recht advies in de vier gemeenten speelt, ligt het voor de hand om de 
oplossing hiervoor in BLNP-verband te onderzoeken.

Pagina 3



Reactie: De lokale cases of praktijkvragen worden door de privacybeheerders opgepakt en de 
FG wordt hierover geïnformeerd. De juridische advisering voor ‘kleinere vragen’ is 
minder urgent geworden. Er zijn juridische vraagstukken die samenhangen met 
complexe onderwerpen, waarbij ICT- of privacyrechtadvies gewenst is. Hiervoor wordt 
binnen het taakveld JZ (BLNP) in de loop van 2021 capaciteit vrijgespeeld, zodat 
hierin intern kan worden voorzien. Voor zover kennis en kunde ontbreekt, zal worden 
samengewerkt met de huisadvocaat of een externe adviseur. 

Gezamenlijke aanpak privacy taken in BLNP verband versus lokale aanpak
Aanbeveling 9: Bepaal wat binnen het BLNP samenwerkingsverband wordt opgepakt en wat 
lokaal en richt dit in.
In 2019 kon in de BLNP gemeenten aan privacybescherming binnen de diverse domeinen niet 
voldoende recht gedaan worden. Alles hoeft ook niet tegelijk te gebeuren, de AVG biedt ruimte om 
prioriteiten te stellen maar dit dient wel gestructureerd te gebeuren om een verantwoord privacy beleid 
te kunnen voeren. Veel zal in BLNP verband kunnen worden opgepakt en worden afgestemd met en 
tussen de betrokken proceseigenaren. 
Behalve voor Informatisering, Juridische Zaken, Financiën en HRM is de BLNP-samenwerking voor 
andere taakgebieden niet geformaliseerd, terwijl privacy taken daarin doorwerken en specifieke 
aandacht behoeven. Onderzocht moet worden in hoeverre samenwerking in BLNP-verband wenselijk 
is en als dit niet wenselijk is, hoe de privacy taken die niet in BLNP verband hun beslag krijgen, lokaal 
dienen te worden uitgevoerd vanuit de BLNP-samenwerking.

Reactie: De inrichting van wat lokaal moet worden opgepakt en wat binnen het BLNP 
samenwerkingsverband valt, is een continu proces. T.a.v de BLNP samenwerking is 
de Regeling Zonder Meer opgesteld voor de vier genoemde bedrijfsvoeringsdomeinen 
(ICT, JZ, Financiën, HRM). De Regeling Zonder Meer voorziet voor nu niet in 
samenwerking anders dan op deze 4 gebieden. In de governancestructuur is 
aangegeven hoe de lijnen moeten lopen t.a.v privacy en de vier (lokale) gemeenten. 
Aan deze structuur houden we vast en we werken eraan om dit goed in te regelen. 
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