
R A A D S I N F O R M A T I E B R I E F met beantwoording artikel 40 vragen 
17R.00735 

Van: college van burgemeester en wethouders 

Datum 19 september 2017 

Portefeuillehouder(s) : burgemeester en wethouder Ten Hagen 

Portefeuille(s) : Privacy en informatieveiligheid 

Contactpersoon J. van Luiing 

Tel.nr. : 8671 

E-mailadres luling.j@woerden.nl 

4 * 

Ķcmťcntc 
W O E R D E N 

17R.00735 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de 
gemeenteraad gesteld door Daphne van der Wind 
van de Fractie van Christenunie SGP 
over Algemene verordening gegevensbescherming 

Beantwoording van de vragen: 

Vraag 1 
Kan aangegeven worden welke acties tot nu toe zijn ondernomen en welke acties nog op de 
planning staan om aan de AVG te voldoen? 

Antwoord: In het Jaarverslag Informatieveiligheid en Privacy 2016 is opgenomen wat er tot op heden is 
gerealiseerd, dit document is in routing en geeft een uitgebreide toelichting op wat er gerealiseerd 
is. In de bijlage 'checklist voorbereiding AVG' staat de huidige stand van zaken met betrekking tot 
de voorbereiding op de nieuwe Europese privacywetgeving waar we vanaf 25 mei 2018 aan 
moeten voldoen. 

Vraag 2 
Verwacht men tijdig (per 25 mei 2018) aan de verplichtingen uit de AVG te kunnen voldoen? Zo 
nee, waarom niet? 

Antwoord: Ja daar verwachten wij aan te kunnen voldoen. 

Vraag 3 
Voorziet men belemmeringen in de uitvoering van (wettelijke) taken (bijv. binnen het sociaal 
domein) met de inwerkingtraining van de AVG. Zo ja, welke belemmeringen? 

Antwoord: Nee 

Bijlagen: 

- De ingekomen brief met corsanummer: 17.017843 
- Checklist voorbereiding AVG stavaza 1sep17 

De secretaris, De burge 

drs. M.H.J. ţTaTTKruįfśberaen MBA 



From: Plukaard, Wendy <plukaard.w>
Sent: maandag 28 augustus 2017 15:22:48
To: !Raadsleden; !Burgemeester en wethouders
Cc: Stadhuis; !Griffie; !Concernzaken 
Subject: schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van ChristenUnie/SGP inzake Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Attachments: 170828 artikel 40 vragen cusgp inzake algemene verordening gegevensbescherming.pdf 

Aan: het College
Aan: de Raad

Bijgaand treft u aan schriftelijke vragen ex artikel 40 van het RvO van de fractie van ChristenUnie/SGP inzake Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  
Conform het Reglement van Orde dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden, te weten vóór 28 september 2017. 

Met  vriendelijke groet,

Wendy Plukaard

Wendy Plukaard | Algemeen secretaris vd Griffie | Gemeente Woerden 

Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GR Woerden

T 0348 – 428 805 | https://gemeenteraad.woerden.nl 
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Checklist AP 'in  thema's voorbereid op de AVG' 
 

Deze checklist is onderdeel van het Handboek Privacy van de gemeenten Woerden en 

Oudewater. Het bevat de onderwerpen waar een organisatie rekening mee moet houden bij 

de implementatie van de Algemene verordening gegevensbescherming. 

 

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft tien onderwerpen benoemd waarmee ze 

organisaties helpt met het voorbereiden op de nieuwe Europese privacywetgeving. Vanaf 25 

mei 2018 moeten organisaties voldoen aan de nieuwe wet, de Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG). 

De tien onderwerpen zijn vertaald naar een checklist. De onderwerpen geven een overzicht 

van de belangrijkste thema's waar tijdens een overgangstraject naar gekeken wordt. 

De onderwerpen zijn: 

 1: Bewustwording 

 2: Rechten van betrokkenen 

 3: Overzicht verwerkingen 

 4: Privacy impact assessment (PIA) 

 5: Privacy by design & privacy by default 

 6: Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) 

 7: Meldplicht datalekken 

 8: Bewerkersovereenkomsten 

 9: Leidende toezichthouder 

 10: Toestemming 
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Checklist 'in 10 onderwerpen voorbereid op de AVG' 

Onderwerp Vragen Reactie 

1. Bewustwording 

  

Zijn relevante stakeholders 

op de hoogte van de nieuwe 

privacyregels en hun 

mogelijke impact? 

Colleges, directie en 

teammanagers zijn en 

worden geïnformeerd. 

  

Stellen de 

verantwoordelijke personen 

voldoende middelen 

beschikbaar voor een 

aanpassingstraject? 

 Ja. 

2. Rechten van betrokkenen 

  

Kunnen betrokkenen hun 

rechten op basis van de wet 

uitoefenen? 

Ja. 

  

Kunnen betrokkenen hun 

versterkte rechten op basis 

van de AVG uitoefenen? 

Ja. Het recht op 

dataportabiliteit wordt 

nader uitgewerkt. 

  

Kunnen betrokkenen hun 

nieuwe rechten (zoals 

dataportabiliteit) 

uitoefenen? 

Vergt deels nog nadere 

uitwerking.  

  
Kan worden aangetoond dat 

toestemming is verleend? 

Indien er sprake is van 

toestemming wordt dat 

schriftelijk vastgelegd. De 

gro dslag toeste i g  is 
veelal niet van toepassing. 

3. Overzicht verwerkingen 

  

Zijn alle verwerkingen en 

hun grondslagen in kaart 

gebracht? 

Sinds de invoering van de 

Wbp zijn alle verwerkingen 

gemeld. Deze worden 

momenteel opgenomen in 

het verplichte eigen 

register. 

  

Kan worden aangetoond dat 

in overeenstemming met de 

AVG wordt gewerkt? 

Ja. Daartoe wordt een 

applicatie gebruikt voor 

Security Information & 

Event Management. 

4. Privacy impact assessment (PIA) 

  

Is in kaart gebracht waar 

(mogelijk) verwerkingen 

met een hoog risico 

plaatsvinden? 

Bij het opzetten van het 

eigen register van 

verwerkingen vindt tevens 

risicoanalyse plaats.  

  Worde  i die  odig PIA s Ja. 
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uitgevoerd? 

5. Privacy by design & privacy by default 

  

Is duidelijk wat de termen 

privacy by design en privacy 

by default inhouden? 

Ja. 

  
Zijn de termen vertaald naar 

beleid voor de organisatie? 

Ja, bijvoorbeeld bij de 

ontwikkeling van Cumulus. 

  

Worden privacy by default 

& privacy by design 

toegepast bij alle projecten, 

veranderingen en situaties 

waar deze toegepast 

behoren te worden? 

Ja. 

6. Functionaris voor de gegevensbescherming 

  

Is een functionaris voor de 

gegevensbescherming 

aangesteld? 

Ja. 

7. Meldplicht datalekken 

  

Zijn maatregelen genomen 

om te kunnen voldoen aan 

de meldplicht datalekken? 

Ja. 

  

Is het register datalekken 

aangepast om te voldoen 

aan de uitgebreide eisen 

van de AVG? 

Ja, eveneens in de SIEM-

applicatie. 

8. Bewerkersovereenkomsten 

  
Is duidelijk welke 

leveranciers bewerker zijn? 

In de meeste gevallen wel. 

Bij ketensamenwerkingen is 

de scheiding tussen 

bewerker of 

(mede)verantwoordelijke 

soms moeilijk te bepalen. 

  
Is met alle bewerkers een 

overeenkomst gesloten? 

Nog niet, dit wordt 

momenteel onderzocht. 

Daarbij wordt ook gelet of 

de meldplicht datalekken in 

meegenomen in bestaande 

bewerkersovereenkomsten. 

  

Zijn de maatregelen die 

opgenomen zijn in de 

overeenkomsten toereikend 

om te voldoen aan de 

vereisten van de AVG? 

Volgens planning zijn 25 mei 

2018 de in de 

bewerkersovereenkomsten 

opgenomen maatregelen 

toereikend. 

9. Leidende toezichthouder 

  

Is duidelijk onder welke 

toezichthouder de 

organisatie valt? 

Ja: de Nederlandse 

Autoriteit 

Persoonsgegevens. 
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10. Toestemming 

  

Is bekend voor welke 

verwerkingen toestemming 

de grondslag vormt? 

Ja. 

  

Voldoen alle verzoeken om 

toestemming aan de 

verscherpte eisen van de 

AVG? 

Wordt onderzocht. 

  

Zijn maatregelen getroffen 

om een gegeven 

toestemming in te trekken? 

Ja. 
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