
Neer, 17 augustus 2014

Geacht college van B en W,
Uit een recent onderzoek van NRC Handelsblad (gepubliceerd op 16 augustus 2014) blijkt dat veel
gemeenten nog onvoldoende maatregelen hebben getroffen op het gebied van privacybescherming,
wanneer zij vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk worden voor de gedecentraliseerde taken. Een
belangrijk element van deze decentralisaties is het integraal werken, waarbij het mogelijk is dat
dossiers van cliënten door meerdere personen van verschillende organisaties worden ingezien. Denk
aan het zorgdossier of het strafblad van een cliënt. Uiteraard kan hierbij de privacy in het geding
komen. Uit het onderzoek blijkt dat er in veel gemeenten nog niet of onvoldoende over dit probleem is
nagedacht; het College Bescherming Persoonsgegevens heeft hierover dan ook reeds meermalen
haar zorgen geuit.
De fractie van D66 heeft daarom de volgende vragen:

1.Welke maatregelen neemt de gemeente Leudal op het gebied van privacybescherming
2. Hanteert de gemeente Leudal een eigen privacyprotocol en/of welke privacyprotocollen van andere
instanties worden gehanteerd?
3. Wordt er voor het delen van privacygevoelige gegevens vooraf toestemming aan cliënten gevraagd,
en zo ja op welke wijze? En wat zijn de consequenties als een cliënt geen toestemming geeft?
4. Hoe worden medewerkers, cliënten en burgers voorgelicht over de (nieuwe) privacyregels?

Met vriendelijke groet,

Rens Raemakers
Fractievoorzitter D66

Antwoord Bedrijfsvoering:
Informatieveiligheid
De gemeente Leudal neemt diverse maatregelen op het gebied van privacy. De taken zijn in de
organisatie geborgen en informatieveiligheid is een continu proces. In het Gemeentelijk
Informatiebeveiligingsbeleid zijn de kaders gesteld die uitgewerkt zijn in het gemeentebreed
Informatiebeveiligingsplan. Een van de belangrijkste aandachtspunten in dit plan vormt de inrichting
en de toepassing van de zogenaamde ‘soft controls’. Het gaat hier om de bewustwording van risico’s
m.b.t. informatiebeveiliging onder de medewerkers.
Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn een belangrijke uitzondering op het beleidsuitganspunt ”open, tenzij-
principe”. Op dit type gegevens is het tegengestelde van toepassing: “least privilige” of “need to
now”.
Dat wil zeggen dat bij gegevensuitwisseling altijd overwogen moet worden:

 Wat is het doel van de gegevensuitwisseling?
 Waarom is de uitwisseling noodzakelijk, zijn er alternatieven?
 Hoe worden de rechten van betrokkenen (burgers en professionals) geborgd?
 Wat zijn de rechten van de betrokken burgers hierin?

Privacy
Om de privacygevoelige informatie van de burgers voldoende te beschermen is bij de inkoop en
aanbesteding als minimumeis opgenomen dat de elektronische gegevensverwerking en uitwisseling
moet voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens, en de Wet Geneeskundige
Behandelingsovereenkomst.
Bij het samenstellen van de gebiedsteams zal een convenant worden afgesloten tussen de betrokken
partijen waarin is opgenomen doelstelling, (criteria per) doelgroep, gegevensuitwisseling, aanpak en
het verantwoord verwerken van gegevens.
In dit convenant wordt geregeld de cliënt toestemming te vragen om gegevens te delen tussen
convenantpartners ende mogelijkheid om deze toestemming op ieder moment in te trekken. De
gegevensdeling moet dan direct stoppen.


