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Memo 

 

Aan:  presidium 

Van:  Marijke van de Plasse, interim-griffier 

Betreft:  RIS in relatie tot Wet bescherming persoonsgegevens 

Datum:  23 maart 2017 

 

Probleemschets 

In mijn mails van 27 februari en 3 maart jl. heb ik aangegeven dat het vermelden van persoonsgegevens op 

het RIS zonder expliciet toestemming van de persoon in kwestie in strijd is met de Wet bescherming per-

soonsgegevens (Wbp). Omdat het de gebruikelijke werkwijze is om brieven openbaar te publiceren (onder 

andere gebaseerd op artikel 19 RvO), de raad veel brieven van inwoners ontvangt (en agen-

deert/bespreekt) staan er veel persoonsgegevens op het RIS. 

Na een steekproef door mij blijkt dat er, teruggaand tot 2007, persoonsgegevens zijn gepubliceerd op het 

openbare gedeelte van het RIS: ondermeer NAW-gegevens, handtekeningen, geboortedata, BSN-nummers 

Hiervan is een datalekmelding gedaan bij de Autoriteit persoonsgegevens. De strijdigheid met de Wbp 

moet zo snel mogelijk ongedaan gemaakt worden, omdat met die persoonsgegevens identiteitsfraude kan 

worden gepleegd en de Bloemendaalse inwoners hiertegen moeten worden beschermd.  

Direct getroffen maatregelen 

 alle informatie op het RIS tot 1 februari 2017 is in het besloten gedeelte van het RIS geplaatst (archief). 

Dit betekent dat raads-, duo-commissieleden en collegeleden wel met hun wachtwoord bij alle info 

kunnen, maar anderen niet. De reden dat alle informatie in het besloten gedeelte moet worden ge-

plaatst is dat het identificeren van de documenten met persoonsgegevens te veel tijd kost en er direct 

actie is vereist. Op het RIS is een bericht opgenomen  dat tijdelijk het RIS niet beschikbaar is, maar dat 

desgewenst stukken via de griffie kunnen worden opgevraagd (dus geen stukken met persoonsgege-

vens!). De verwachting is dat, na screening, de stukken weer zo snel als mogelijk is in het openbare ge-

deelte gezet kunnen worden (werkend van meest recent naar ouder). 

 alle informatie vanaf 1 februari 2017 wordt in het besloten gedeelte geplaatst voor zover de informatie 

persoonsgegevens bevat. Alle overige informatie blijft op het openbare gedeelte van het RIS staan. 

Vervolgmaatregelen 

Er is een offerte-vraag uitgezet bij een drietal gespecialiseerde bureaus om uit te zoeken op welke wijze de 

strijdigheid met de Wbp moet worden opgelost (de kosten voor dit arbeidsintensieve onderzoek zullen 

worden meegenomen in de voorjaarsnota). Dit betreft de screening van documenten van voor 1 februari 

2017 en het treffen van adequate maatregelen (wel/niet anonimiseren, wel/niet informeren personen, 

wel/niet terugplaatsen van documenten naar het openbare gedeelte in het RIS.  

Daarnaast dient er een nieuwe werkwijze ontwikkeld te worden voor de omgang met persoonsgegevens 

die wel in lijn is met de Wbp. Het te selecteren onderzoeksbureau is gevraagd om een advies uit te brengen 

voor een juridisch correcte, voor inwoners heldere en voor de griffie werkbare werkwijze. Het presidium 

dient na het uitbrengen van het advies hiermee in te stemmen om het tot werkwijze te maken.. 

Op dit moment is er nog geen onderzoeksbureau geselecteerd, waardoor er ook geen identieke oplossing 

kan worden voorgesteld. Niettemin heeft de griffie houvast nodig en zal daarom hieronder een voorlopige 

werkwijze schetsen. 

Voorlopige werkwijze 
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 Brieven/mails  waarin persoonsgegevens zijn vermeld worden opgenomen op de lijst ingekomen 

stukke  o der er eldi g a  brief/ ail i o er o er … ope baar gedeelte ‘IS . De brief/ ail 
zelf wordt in het besloten gedeelte op het RIS geplaatst. 

 Bij agendering van brieven/mails/documenten voor een vergaderingen waarin persoonsgegevens 

zijn opgenomen worden deze in het besloten gedeelte op het RIS geplaatst en kan in de openbare 

vergadering worden besproken voor zover tijdens de bespreking niet tot de persoon herleidbare in-

formatie wordt genoemd  (tenzij de persoon in kwestie heeft ingesproken in de vergadering en 

door de voorzitter is gevraagd expliciet akkoord te zijn). 

- Het college stuurt geen documenten naar de raad, waarin persoonsgegevens zijn opgenomen of, 

indien dit niet anders kan, vermeldt initialen. 

Als de gegevens van een persoon zijn te beschouwen als een aspect van het beroepshalve functioneren van 

die persoon is de persoonlijke levenssfeer niet in het geding. Dit is in ieder geval aan de orde bij publieke 

personen. In die situaties geldt de voorlopige werkwijze niet. 

Dit is nadrukkelijk een voorlopige werkwijze, want er zijn meerdere mogelijkheden denkbaar hoe om te 

gaan met documenten met persoonsgegevens. Er is nu gekozen voor de werkwijze, waarbij de veiligheid 

van persoonsgegevens van Bloemendalers gegarandeerd is en tegelijkertijd de toegevoegde werklast voor 

de griffie minimaal is, waardoor het met de huidige bezetting van de griffie een haalbare uitvoering is. 


