
 

 

 

Aan de Gemeenteraad. 

 

 

Onderwerp 

Aanwijzingsbesluit functionaris gegevensbescherming 

 

Voorgesteld besluit: 

 

De raad van de gemeente Bloemendaal; 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 mei 2018  

 

 

b e s l u i t: 

 

Mevrouw U.M. Bouw- Althuisius met ingang van 25 mei 2018 aan te wijzen als Functionaris 

Gegevensbescherming als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van de raad der gemeente Bloemendaal, 

gehouden op 31 mei 2018 
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    , griffier 

 

 

 

 

 

Besluit raad: aangenomen 

Stemmen voor: 18 

Stemmen tegen: 0 

Afwezig: 1 
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Voorgesteld besluit 

Mevrouw U.M. Bouw- Althuisius met ingang van 25 mei 2018 aan te wijzen als Functionaris 

Gegevensbescherming als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 

Aanleiding en beoogd effect 

Op 25 mei treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) in werking. Dit is 

de nieuwe Europese Privacyverordening die de Wet bescherming persoonsgegevens vervangt.  

De AVG bepaalt dat gemeenten de verplichting hebben om een Functionaris Gegevensbescherming 

(hierna: FG) aan te wijzen. De FG is een interne toezichthouder op de verwerking van 

persoonsgegevens.  

Alle bestuursorganen van de gemeente moeten een FG aanwijzen. Het is niet meer dan logisch dat 

dit dezelfde FG is. 

Ook de rekenkamercommissie en de commissie bezwaarschriften, eveneens bestuursorganen, zal 

worden gevraagd dezelfde FG aan te wijzen. 

 

Politieke keuzeruimte 

Afgezien van de aan te wijzen persoon is er eigenlijk geen politieke keuzeruimte. 

 

Gedachtegang 

Privacy speelt een rol in de relatie tussen burger en gemeente. De gemeente moet zorgvuldig en 

veilig, proportioneel en vertrouwelijk omgaan met het verzamelen, bewaren, beheren en gebruiken 

van persoonsgegevens en andere informatie die de persoonlijke levenssfeer van burgers raakt. 

Burgers moeten daarop kunnen vertrouwen; privacy is immers een grondrecht. Als burgers dat 

vertrouwen niet hebben, dan kan dat er onbedoeld toe leiden dat zij geen hulp vragen of geen 

beroep doen op de gemeentelijke dienstverlening. Daarnaast kan de gemeente politieke en 

reputatieschade oplopen als bekend wordt dat er onzorgvuldig met persoonsgegevens van burgers 

wordt omgegaan. In het ergste geval kunnen de gegevens van burgers, na een datalek, worden 

gebruikt bij identiteitsfraude. Hierbij kan sprake zijn van aansprakelijkheidsstelling door de burger, 

waarbij de gemeente verantwoordelijk wordt gehouden voor de schade. Ook loopt de gemeente het 

risico een geldboete te krijgen van de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: AP) wanneer de 

gemeente in strijd handelt met de bepalingen uit de AVG. Een FG kan de gemeente helpen bij het 

vroegtijdig identificeren en adresseren van privacy risico’s. 
 

De verplichte aanwijzing van een FG is vastgelegd in artikel 37 van de AVG. Het ontbreken van de 

aanwijzing van een FG levert een boete op van de Autoriteit Persoonsgegevens.  

De taken van de FG vloeien deels rechtstreeks voort uit de AVG.  De AVG geeft namelijk aan welke 

taken de FG minimaal heeft (artikel 39). Daarnaast zijn er in het kader van gegevensverwerking 

nog additionele taken. 

 

De FG heeft de volgende taken: 

- Het informeren en adviseren van de gemeente en de verwerkers die namens de gemeente 

persoonsgegevens verwerken over hun verplichtingen uit hoofde van de Wbp/AVG en 

andere EU wet- en regelgeving en nationale bepalingen omtrent gegevensbescherming; 

- Het toezien op de naleving van Wbp/AVG, en andere EU wet- en regelgeving en nationale 

bepalingen omtrent gegevensbescherming; 

- Het toezien op de naleving van het beleid van de gemeente of de verwerker met betrekking 

tot de bescherming van persoonsgegevens; 

- Het toezien op de toewijzing van verantwoordelijkheden, bewustmaking en opleiding van 

het bij de verwerking betrokken personeel en de betreffende audits; 

- Het geven van advies met betrekking tot de Privacy Impact Assessment (PIA) en het 

toezien of de uitvoering daarvan in overeenstemming is met de AVG; 

- Het samenwerken met en het optreden als contactpunt voor de AP; 

- Verantwoordelijk voor het coördineren en beheren van datalekken; 
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- Het opstellen, bijhouden en openbaar maken van het register van verwerkingen; 

- Jaarlijks rapporteren aan de (verwerkings)verantwoordelijke over de werkzaamheden en 

bevindingen op het gebied van privacy en de bescherming van persoonsgegevens binnen 

de gemeente;  

- Verantwoordelijk voor het opstellen van privacybeleid; 

- Het ondersteunen bij en/of het opstellen van verwerkersovereenkomsten, en regelingen 

waar het de privacy betreft. 

 

De FG dient in alle onafhankelijkheid zijn werkzaamheden te kunnen uitvoeren en ontvangt daarbij 

geen instructies vanuit de gemeente en verwerkers van persoonsgegevens. Wel rapporteert de FG 

rechtstreeks aan de (verwerkings)verantwoordelijke (de gemeentelijke bestuursorganen) over zijn 

werkzaamheden. 

 

De FG dient daarom te beschikken over toezichthoudende bevoegdheden in de zin van titel 5.2 van 

de Algemene wet bestuursrecht. Het gaat hier om de bevoegdheid om ruimten te betreden, zaken 

te onderzoeken en inlichtingen en inzage te vragen. Het college kan deze bevoegdheden geven. 

 

Overwegingen van het college 

De AVG schrijft de aanstelling van de FG voor. 

 

Middelen 

Met de personeelskosten is al rekening gehouden. 

 

Participatie 

Nvt 

 

Communicatie 

De aanwijzing van de Functionaris Gegevensbescherming wordt conform een formulier gemeld bij 

de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook worden de gegevens van de FG op de website geplaatst 

(verplicht). 

 

Samenwerking (Heemstede) 

De aan te wijzen FG verricht de werkzaamheden zowel voor Bloemendaal als voor Heemstede. 

 

Vervolgproces/evaluatie 

De FG zal haar taken uitoefenen voor zowel Heemstede als Bloemendaal. In Heemstede wordt 

een gelijkluidend besluit genomen. 

 

De aanwijzing moet ingaan per 25 mei, het moment waarop de AVG van kracht wordt. 

 

Bijlagen 

Aanwijzingsbesluit Functionaris Gegevensbescherming (2018008057) 

 

Achterliggende documenten 

Nvt 

 

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal, 

 

 

 , burgemeester. 

 

 

 

      , gemeentesecretaris. 
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