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Voorwoord 
 

 

 

 

 

 

Geachte raad van de gemeente Smallingerland, 

Hierbij bieden wij u ons rapport “Quick Scan Privacy en Informatieveiligheid” aan. Het bureau “Necker 
van Naem” heeft een quick scan uitgevoerd en op 2 juli jongstleden een workshop voor de 
gemeenteraad over dit onderwerp gehouden. Deze werd ook bijgewoond door medewerkers uit de 
ambtelijke organisatie op dit beleidsterrein.  

Met dit rapport willen wij u inzicht geven in de huidige staat van beveiliging van informatie en privacy 
bij uw gemeente. Ook willen we u inzicht  geven op welke wijze u ten aanzien van dit onderwerp 
inhoud zou kunnen geven aan uw kader- stellende en controlerende rol.  

Gebleken is dat het college en de ambtelijke organisatie de wens hebben om te komen tot een grotere 
betrokkenheid van u als raad bij dit beleidsterrein. In de komende periode zult u een voorstel vanuit 
het college ontvangen ten aanzien van het vast te stellen privacybeleid.    

Wij hopen dat dit rapport en de daarin verwoordde conclusies en aanbevelingen een bijdrage kunnen 
leveren aan de dialoog tussen raad en college en dat het u helpt bij het vinden van een antwoord op 
de vraag hoe u de verantwoorde-lijkheden en rolverdeling tussen raad en college op dit beleidsterrein 
vorm wilt geven. 

Namens de rekenkamercommissie Smallingerland, 

 

P. den Besten, Voorzitter 
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Onderzoeksverantwoording 
 

 

 

 

 

Aanleiding 

De aandacht voor informatieveiligheid en privacybescherming is de afgelopen jaren enorm 
toegenomen. Inmiddels werkt vrijwel elke gemeente aan informatieveiligheids- en privacybeleid.1 Er 
zijn een aantal belangrijke ontwikkelingen aan te wijzen die de aandacht van gemeenten vragen op dit 
terrein: de introductie van de meldplicht datalekken, de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) die van kracht is geworden per mei 2018 en de VNG-resolutie die gemeenten oproept om 
adequaat beveiligingsbeleid te implementeren2.  

Informatieveiligheid en privacy zijn complexe en specialistisch gedetailleerde onderwerpen. Om de 
raad te ondersteunen in zijn kader stellende en controlerende rol met betrekking tot deze 
onderwerpen heeft de rekenkamercommissie Smallingerland aanleiding gezien om voor de Raad een 
workshop Informatieveiligheid en privacybescherming te organiseren waarmee deze materie 
hanteerbaar wordt gemaakt. Als onderlegger voor deze raadsworkshop heeft de 
rekenkamercommissie van Smallingerland een onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken van 
informatiebeveiliging en privacy in Smallingerland. 

 

Doelstelling en vraagstelling 

Het onderzoek kende de volgende doelstelling: 

 
  

                                                             
1 VNG (september, 2017). Eindverslag visitatiecommissie informatieveiligheid. ‘Durven Leren’. https://vng.nl/files/vng/durven-
leren_20170906.pdf  
2 Het betreft de resolutie ‘Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente’.  

Inzicht te geven in de huidige staat van beveiliging van informatie en privacy bij de gemeente 
Smallingerland; het delen van deze huidige staat bij de gemeenteraad; de gemeenteraad inzicht 
geven in de mogelijkheden voor rolinvulling op dit onderwerp en het formuleren van zo mogelijk 
concrete verbeteracties. 

https://vng.nl/files/vng/durven-leren_20170906.pdf
https://vng.nl/files/vng/durven-leren_20170906.pdf
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Om de doelstelling te verwezenlijken is er gewerkt met een hoofdvraag en deelvragen. De hoofdvraag 
luidde als volgt:  

De deelvragen zijn opgesteld op basis van vier thema’s:  

∕ beleid; 
∕ governance; 
∕ uitvoering;  
∕ rol van de raad.  

Deze thema’s sluiten aan bij de thema’s die door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 
zijn onderscheiden in het zogeheten privacy raamwerk.3 Door die vier thema’s duidelijk te markeren, 
zal ook de beantwoording van de vragen van het onderzoek een logisch onderscheid kennen, wat de 
leesbaarheid van het rapport ten goede komt. Er is voor gekozen om het aantal deelvragen beperkt te 
houden – 1 deelvraag per thema. Tussen haakjes geven we aan welke aspecten bij dit thema worden 
beoordeeld. Uit de quick-scan zal blijken welke aspecten om meer verdieping vragen. 

 

1. Beleid 

Hoe geeft het college vorm en inhoud aan het gemeentelijk privacy- en 
informatieveiligheidsbeleid?  

(is het beleid conform wet- en regelgeving en de VNG-resolutie?) 

 

2. Governance en bewustwording 

Hoe ziet de governance-structuur (taken en bevoegdheden) rondom privacy en 
informatieveiligheid eruit en hoe functioneert deze in de praktijk?  

(wie zijn er als verantwoordelijke aangesteld, samenwerking college - ambtelijke 
organisatie, aandacht voor bewustwording)  

 

3.  Uitvoering 

Hoe geeft het college vorm aan het risico- en incidentmanagement met betrekking tot 
informatieveiligheid?  

(zicht op de informatiehuishouding en informatie-uitwisseling binnen en buiten de 
gemeente; zicht op de risico’s, P&C-cyclus; toetsing aan de hand van peer reviews, audits   

of self-assessments; aantal incidenten; vormgeving beheersmaatregelen zoals 
incidentprocedures en afspraken met samenwerkingspartners) 

 

4. Rol van de raad 

Wat zijn de rol en de verantwoordelijkheid van de raad rond de privacy van 
persoonsgegevens van inwoners en informatiebeveiliging? En hoe is die rol in de 
praktijk tot nu toe ingevuld? (informatievoorziening, sturingsinstrumenten, perceptie rol 
van raadsleden, mogelijkheden tot verbetering rolinvulling) 

  

                                                             

3 Zie Implementatieplan Privacy Sociaal Domein https://vng.nl/files/vng/publicaties/2015/20151217-isd-privacy-implementatieplan-

v1def.pdf 

Heeft de gemeente Smallingerland de informatieveiligheid en het pivacybeleid voldoende 
georganiseerd en geborgd? 

https://vng.nl/files/vng/publicaties/2015/20151217-isd-privacy-implementatieplan-v1def.pdf
https://vng.nl/files/vng/publicaties/2015/20151217-isd-privacy-implementatieplan-v1def.pdf
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Onderzoeksuitvoering 

Op donderdag 22 maart vond het startgesprek plaats. Hierbij waren de gemeentesecretaris, de Chief 
Information and Security Officer (CISO) en de voorzitter van de projectgroep AVG aanwezig. De 
onderzoekers voerden hun werkzaamheden uit in de periode maart 2018 – juni 2018. De 
werkzaamheden bestonden uit een documentstudie en interviews. De interviews vonden op 8 mei 
plaats. Van deze gesprekken zijn verslagen gemaakt. De verslagen zijn ter verificatie aan de 
respondenten voorgelegd en geaccordeerd. 

Op 1 juni is de Nota van bevindingen aan de organisatie aangeboden voor een toets op de feitelijke 
juistheid van de bevindingen in het kader van het ambtelijk wederhoor. Op 25 juni ontving de 
rekenkamercommissie de reactie in het kader van het ambtelijk wederhoor. Na verwerking van het 
ambtelijk wederhoor vond op 2 juli een workshop voor de gemeenteraad plaats. 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 1 van de Nota van Bevindingen wordt het gemeentelijk beleid omtrent 
informatieveiligheid en privacy geanalyseerd.   

Hoofdstuk 2 gaat in op governance en bewustwording, waarna in hoofdstuk 3 de uitvoeringspraktijk 
wordt besproken.  

Ten slotte wordt in hoofdstuk 4 de rol van de gemeenteraad behandeld.  

Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een tabel, waarin het relevante deel van het normenkader wordt 
getoetst aan de bevindingen. Een groene markering betekent dat de gemeente voldoet aan het 
normenkader. Een oranje markering betekent dat deels aan de norm wordt voldaan. Een rode 
markering betekent dat de gemeente niet voldoet aan het normenkader. 

Achterin dit rapport vindt u de bijlagen met daarin onder andere een bronvermelding in bijlage I, het 
gebruikte normenkader in bijlage II, de uitgangspunten van het privacyreglement van de gemeente 
Smallingerland in bijlage III en een afkortingen- en begrippenlijst in bijlage IV.  
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Conclusies & aanbevelingen 
 

 

 

Conclusie A 

Informatie over de wijze waarop de organisatie met gegevens omgaat is voor inwoners lastig te vinden 
en wordt niet standaard proactief gedeeld bij contacten met inwoners. 

Aanbeveling A 

College, besteed laagdrempelig en proactief aandacht aan de informatievoorziening aan inwoners 
over hoe de gemeente omgaat met privacygevoelige informatie, bijvoorbeeld door flyers beschikbaar 
te stellen aan de gebiedsteams en informatie via de website te verstrekken. 

Conclusie B 

Niet alle medewerkers hebben dezelfde mate van bewustzijn ten aanzien van privacy en 
informatieveiligheid. In de interviews werd genoemd dat bij extern ingehuurde medewerkers of nieuwe 
medewerkers de werkwijzen nog niet altijd tussen de oren zitten. 

Aanbeveling B 

College, besteed zowel bij het inwerkprogramma van ingehuurde en nieuwe medewerkers in 
loondienst als in periodieke voortgang/ontwikkelgesprekken met deze groep medewerkers expliciet 
aandacht aan zowel algemene, maar ook voor de functie c.q. taak specifieke aspecten m.b.t. privacy 
en informatieveiligheid. 

Conclusie C 

Het opstellen van privacybeleid is een bevoegdheid van het college. Het college heeft echter het 
voornemen om niet zelf privacybeleid vast te stellen maar dit aan de Raad ter besluitvorming voor te 
leggen. 

Aanbeveling C 

College, leg aan de Raad uit waarom privacybeleid aan de Raad ter besluitvorming wordt voorgelegd. 

Raad, als u van mening bent dat u met betrekking tot privacybeleid een kaderstellende rol wenst in te 
nemen, denk dan na over de mate van gedetailleerdheid die u daarbij wenst, bijvoorbeeld meer 
globale beleidslijnen of juist specifieke invulling. Denk daarbij vooraf ook na over de manier waarop u 
uw controlerende rol gaat uitvoeren. 
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Conclusie D 

De gemeente Smallingerland heeft de wens om risicoanalyses uit te voeren op het gebied van 
informatieveiligheid. Nu worden risico’s op basis van zelfevaluaties (zoals een Privacy Impact 
Assessment) ingeschat, of de risico’s worden door de verantwoordelijke medewerkers ingeschat 
zonder een daaraan ten grondslag liggende systematiek. 

Aanbeveling D 

College, neem de voorgenomen invoering van een methodiek van risicoanalyse met voorrang ter 
hand. Besteed hierbij ook aandacht aan gegevensuitwisseling tussen interne organisatieonderdelen 
en tussen gemeente en derden. 

Conclusie E 

Er zijn geen vragen vanuit de raad geweest over het thema. Anders dan in de P&C-cyclus kregen de 
raadsleden tot nu toe ook geen informatie over privacy. Zowel de raad als collectief als raadsfracties 
en individuele raadsleden hebben bij de uitvoering van hun werkzaamheden ook een 
verantwoordelijkheid m.b.t. informatieveiligheid en privacy. Ook dit aspect heeft nog weinig aandacht 
gekregen. De Raad heeft op dat vlak, anders dan algemene richtlijnen m.b.t. labels als ‘geheim’, 
‘vertrouwelijk’, of ‘onder embargo’ en vertrouwen op oordeelskundig handelen van fracties en 
individuele raadsleden, geen nadere regelingen of maatregelen getroffen.  

Aanbeveling E 

Raad, laat u informeren over uw verantwoordelijkheden m.b.t. privacy en informatiebeveiliging, 
bijvoorbeeld door de CISO. Tref ook maatregelen ten aanzien van e-mail gebruik en dataopslag, 
bijvoorbeeld door gebruik te maken van beveiligde systemen voor e-mail en dataopslag die de 
gemeentelijke organisatie gebruikt en maak hierover met de gemeentelijke organisatie afspraken 
m.b.t. toegankelijkheid en beheer. 
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Nota van bevindingen 
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Beleid 
 

 

 

 

 

 

In dit hoofdstuk wordt het privacy- en informatieveiligheidsbeleid van de gemeente Smallingerland 
geanalyseerd. Daarbij is op een aantal elementen getoetst, zoals de aanwezigheid en actualisatie van 
beleidskaders, de aandacht voor de verdeling van rollen en verantwoordelijkheden en de verbinding 
met landelijke en Europese wet- en regelgeving. De volgende deelvraag staat in dit hoofdstuk centraal 

1.1 /  Beleidsuitgangspunten 

Informatiebeveiligingsbeleid is vastgesteld, privacybeleid wordt voorgelegd aan de gemeenteraad 

Het voor dit onderzoek relevante beleid van de gemeente Smallingerland is uit te splitsen naar de 
twee afzonderlijke domeinen, informatieveiligheid en privacy. Het informatiebeveilingsbeleid is 
vastgesteld door het college en niet door de raad. Betrokkenen geven aan dat deze keuze is gemaakt 
omdat informatiebeveiliging een aspect van bedrijfsvoering is. Het privacybeleid wordt wel vastgesteld 
door de raad.  

Met betrekking tot informatieveiligheid is het beleidsdocument informatiebeveiliging 2017-2020 de 
basis.4 Dit is vastgesteld door het college op 27 september 2017. Hierin wordt aangegeven dat 
informatiebeveiliging méér is dan geautomatiseerde informatiesystemen en bestaande ICT-
infrastructuur. Alle uitingsnormen van informatie, alle mogelijke informatiedragers, informatie 
verwerkende systemen, maar vooral ook alle mensen en processen omtrent informatie vallen onder 
informatiebeveiliging.5 Om deze processen in goede banen te leiden hanteert de gemeente elf 
uitgangspunten. Deze zijn weergegeven in Tabel B.1, welke is weergegeven in bijlage III. Het 
beleidsdocument informatiebeveiliging geldt in principe voor de periode 2017-2020, maar wordt 
aangepast indien dat eerder noodzakelijk is.  
  

                                                             
4 Met betrekking tot het informatieveiligheidsbeleid van belang te benoemen dat er ook een informatiebeleid is. Het informatiebeleid van 
de gemeente Smallingerland is vastgesteld op 13 mei 2016. Hoewel het informatiebeleid uit 2016 ook elementen van 
informatieveiligheid bevat, is het informatieveiligheidsbeleid leidend op het gebied van informatieveiligheid.  
5 Beleidsdocument informatiebeveiliging 2017-2020 (vastgesteld 29-09-2017) 

1 

           

1. Hoe geeft het college vorm en inhoud aan het gemeentelijk privacy- en informatieveiligheidsbeleid?  

(is het beleid conform wet- en regelgeving en VNG-resolutie?) 
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Voor privacy wordt het belangrijkste document het, nog door de raad vast te stellen, privacybeleid. Dit 
beleid is op het moment van schrijven (eind juni 2018) in concept beschikbaar. Het conceptbeleid is 
op 16 april 2018 aan het college aangeboden. De gemeenteraad behandelt het privacybeleid na de 
workshop die in het kader van dit onderzoek wordt gevolgd door de raadsleden. Het concept 
privacybeleid is gebaseerd op de uitgangspunten uit het privacyreglement dat op 3 mei 2018 is 
vastgesteld door het college, hierin zijn de uitgangspunten op voorhand nader uitgewerkt.  

Voorbeeld van een aantal uitgangspunten in het conceptbeleid zijn dat bij het verwerken van 
persoonsgegevens alleen, en op zorgvuldige wijze, gehandeld wordt in overeenstemming met de wet. 
Hierbij staan de begrippen subsidiariteit – een middel is alleen toegestaan wanneer geen minder 
zwaarwegend middel hetzelfde doel kan bereiken – en proportionaliteit – het middel mag alleen 
gebruikt worden wanneer het in verhouding staat tot het doel – centraal. De gemeente zorgt ervoor 
dat de persoonsgegevens kloppen en volledig zijn, voordat ze verwerkt worden. Daarnaast beveiligt 
de gemeente alle persoonsgegevens. Dit moet voorkomen dat de persoonsgegevens kunnen worden 
ingezien of gewijzigd door iemand die daar geen recht toe heeft.6 

Het concept privacybeleid, wat aan de hand van onder andere bovenstaande uitganspunten is 
opgesteld, wordt naar verwachting in derde kwartaal van 2018 voorgelegd aan de gemeenteraad. In 
de interviews werd aangegeven dat het college vervolgens het/de beleid/uitgangpunten uitwerkt. De 
uitgangspunten zijn al verwerkt in het vastgestelde privacyreglement. De uitgangspunten worden ook 
uitgewerkt in de privacy protocollen en de werkinstructies. 

Lokaal beleid volgt het landelijk beleid 

De gemeente Smallingerland volgt met haar beleid de landelijke ontwikkelingen. Uiteraard geldt 
hiervoor soms een verplichting. De gemeente Smallingerland gebruikt onder andere daarom ook 
voorzieningen die verplicht zijn, zoals DigiD,7 en hanteert voor verantwoording over 
informatiebeveiliging de systematiek van de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) 
(zie paragraaf 4.1).    

De veelheid aan samenwerkingen tussen verschillende overheidsinstanties maken het ook nodig om 
aan te sluiten bij landelijk beleid en landelijke systemen. Hiervoor moeten de juiste technische 
maatregelen genomen worden. In het beleidsdocument informatiebeveiliging is daarom opgenomen 
dat de afdeling ICT van de gemeente Smallingerland verantwoordelijk is voor alle technische 
aansluitingen op ketenpartners en landelijke voorzieningen.8 In het informatiebeleid 2016 wordt ook 
gesproken over samenwerking. In dit document wordt de verwachting geformuleerd dat er de 
komende jaren meer samenwerking zal plaatsvinden binnen de domeinen zorg, werk & inkomen, 
vergunningen, toezicht & handhaving, ruimtelijke ordening, vroegtijdig schoolverlaten en 
identiteitsfraude. De gemeente Smallingerland werkt op deze domeinen samen met andere partijen 
van zowel binnen als buiten de overheid. De uitgangspunten die de gemeente hanteert voor externe 
samenwerkingen, zijn te lezen in paragraaf 3.3.  

In de afweging of een landelijke ontwikkeling wordt overgenomen, is veiligheid leidend. De gemeente 
Smallingerland heeft bijvoorbeeld het ‘whitelisten’ (Het (dagelijks) vaststellen van een lijst BSN’s die in 
Suwinet door medewerkers van de gemeente Smallingerland geraadpleegd mogen worden.) onder 
andere bij Suwinet vervroegd ingevoerd, omdat dit belangrijk werd bevonden voor de 
informatieveiligheid. Andere beleidsmaatregelen worden niet meteen overgenomen, omdat nog niet 
duidelijk is wat de effecten zijn. Ook in het informatiebeleid 2016 is opgenomen dat de gemeente 
Smallingerland niet altijd voorop hoeft te lopen in nieuwe ontwikkelingen, maar dat de gemeente 
Smallingerland graag volgt als blijkt dat de effecten positief zijn.9  
  

                                                             
6 Concept Privacyreglement gemeente Smallingerland (2017) 
7 Informatiebeleid (vastgesteld 13-05-2016) 
8 Beleidsdocument informatiebeveiliging 2017-2020 (vastgesteld 29-09-2017) 
9 Informatiebeleid (vastgesteld 13-05-2016) 
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Niet voor elke handeling een regel 

Binnen de gemeente Smallingerland is één van de uitgangspunten dat niet alle werkwijzen tot op de letter vastgelegd 

hoeven te worden. In de interviews werd aangegeven dat er deels wordt vertrouwd op de eigen 
verantwoordelijkheid van medewerkers. De geïnterviewden verwachten dat wanneer alles wordt 
vastgelegd in een protocol, er vaker fouten worden gemaakt dan wanneer dat niet gebeurt. Zij geven 
aan dat er, wanneer er minder wordt vastgelegd, een groter beroep wordt gedaan op de alertheid van 
medewerkers zelf. 

1.2 /  Informatieveiligheidsbeleid 

Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten als leidraad  

De Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) vormt de leidraad voor de beleidsstukken van de 
gemeente Smallingerland op het gebied van informatieveiligheid10,11. De BIG is een set normen en 
maatregelen voor een basis beveiligingsniveau op drie niveaus: strategisch, tactisch en operationeel.  

 

Figuur 1 Overzicht Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten12 

 

Een specifieke toepassing van de BIG werd genoemd in de interviews. Naar aanleiding van de BIG 
wordt er gewerkt aan een classificatiemodel omtrent informatieveiligheid en privacy (zie paragraaf 
3.2). Dit classificatiemodel is goedgekeurd door de I-regiegroep. De verwachting is dat het 
classificatiemodel in juni of juli 2018 wordt goedgekeurd door het managementteam en het 
directieteam. 

Digitalisering zorgt voor nieuwe uitdagingen  

Informatiebeveiliging is een beleidsonderwerp dat veel aandacht vraagt van de gemeente, aangezien 
toenemende digitalisering zorgt voor steeds hogere eisen aan beveiliging van informatie. De 
toenemende mate van digitalisering gaat hand in hand met grote hoeveelheden beschikbare data, 
maar ook met de mogelijkheid dat hiervan misbruik kan worden gemaakt. De relevantie hiervan ligt 
voor de gemeente Smallingerland met name in de grote hoeveelheden data die de gemeente nu 
beheert. In het informatiebeleid wordt gesteld dat het een speerpunt is om te voldoen aan alle digitale 
veiligheidseisen.13 De BIG wordt hiervoor als uitgangspunt genomen.  

 
  

                                                             
10  Beleidsdocument informatiebeveiliging 2017-2020 (vastgesteld 29-09-2017) 
11 Informatiebeleid (vastgesteld 13-05-2016) 
12 www.informatiebeveiliging-gemeenten.nl  
13 Informatiebeleid (vastgesteld 13-05-2016) 
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Privacybeleid 

Ontwikkelingen in kader van de AVG 

Op 25 mei 2018 werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), een Europese 
regelgeving, van kracht. Voor Nederland vervangt deze verordening de Wet bescherming 
persoonsgegevens (Wbp). De AVG zorgt onder andere voor versterking en uitbreiding van de 
privacyrechten. Hierbij krijgen vooral organisaties meer verantwoordelijkheden. In het 
beleidsdocument informatiebeveiliging 2017-2020 is aangegeven dat het beleid is gebaseerd op de 
BIG. Indien er hogere beveiligingseisen worden gesteld op basis van wet- en regelgeving, worden 
deze eisen geïmplementeerd bovenop de eisen van de BIG.14 

Om naar de benodigde veranderingen in het beleid toe te werken, is er in april 2017 een projectgroep 
AVG opgericht, is er een nieuw privacyreglement vastgesteld op 3 mei 2018 en is het privacybeleid 
van de gemeente Smallingerland in concept opgesteld.  

Voor de implementatie van de AVG in de gemeentelijke organisatie zijn er verplichte onderdelen en 
keuzemogelijkheden. De verplichte punten van de AVG zijn overgenomen. Waar keuzemogelijkheden 
bestaan, koos de gemeente Smallingerland voor de volgende opties15: 

∕ De gemeente geeft alleen persoonsgegevens door aan een land buiten de Europese 
Economische Ruimte (EER) of een internationale organisatie op grond van goedgekeurde 
afspraken door de Europese Commissie. 

∕ De gemeente Smallingerland maakt geen gebruik van profilering. 
∕ De gemeente Smallingerland maakt gebruik van cameratoezicht onder in de Algemene 

Plaatselijke Verordening Smallingerland (APV) bepaalde voorwaarden: ‘Het gebruik van 
cameratoezicht op openbare plaatsen is uitgewerkt in de APV Smallingerland. In de APV staat dat 
de burgemeester kan besluiten tot plaatsing van vaste camera’s voor een bepaalde duur ten 
behoeve van het toezicht op een openbare plaats. Wanneer de burgemeester gebruikmaakt van 
bovenstaande bevoegdheid, wordt dit gepubliceerd op de website van de gemeente en in de 
Breeduit. De openbare plaatsen die in de APV zijn aangewezen waar de burgemeester camera's 
kan laten plaatsen, zijn parkeer- en bedrijfsterreinen, winkelcentra en busstations’.16 

∕ De gemeente Smallingerland maakt geen gebruik van big data en tracking.  

Projectgroep AVG verkent en rapporteert over de voortgang van de invoering AVG in Smallingerland  

De projectgroep AVG is opgericht in april 2017. De projectgroep bestaat uit medewerkers van 
verschillende afdelingen van de gemeente. De afdelingen Sociale Zaken, Samenlevingszaken, en 
medewerkers van het Servicecentrum17 en Bestuursondersteuning zijn vertegenwoordigd in deze 
projectgroep. Daarnaast neemt de Chief Information Security Officer (CISO) zitting in de 
projectgroep.18  

De projectgroep AVG heeft in januari en in maart 2018 verslag uitgebracht aan het college. Op 11 
januari is een advies verstuurd naar het college van burgemeester en wethouders. Dit betrof een 
kennisgeving omtrent de belangrijkste wijzigingen naar aanleiding van de AVG en de aankondiging 
van het opstarten van een project om de AVG te implementeren.  

Op 28 maart is het college ge-update over de stand van zaken van de invoering van de AVG.19 Hieruit 
bleek dat de prioriteiten op dit moment liggen bij de aanstelling van een Functionaris 
Gegevensbescherming (FG, die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving 
van de AVG), het inrichten van een verwerkingenregister en de vaststelling van het privacybeleid en –
reglement. Deze drie punten dienden voor 25 mei 2018 te worden gerealiseerd. De FG is inmiddels 
aangesteld en de verschillende afdelingen werken aan het register van gegevensverwerkingen.  

Het privacybeleid zal echter na de datum van 25 mei worden vastgesteld door de raad in verband met 
het rekenkamercommissie-onderzoek. Ter voorbereiding heeft het college al wel een 

                                                             
14 Beleidsdocument informatiebeveiliging 2017-2020 (vastgesteld 29-09-2017) 
15 Concept B&W advies vaststellen privacyreglement 
16 Ten tijde van schrijven (eind juni 2018) maakt de gemeente Smallingerland geen gebruik van cameratoezicht. 
17 In de tekst staat van het advies staat: ‘publiek burgerzaken’. Verondersteld wordt dat hier het servicecentrum wordt bedoeld. 
18 B&W advies 2093611 B&W neemt kennis van AVG en project uitvoeren (16 januari 2018) 
19 B&W advies 2146321 Stand van zaken invoering algemene verordening gegevensbescherming 
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privacyreglement vastgesteld. Naast het privacyreglement en het privacybeleid wordt privacy 
opgenomen in de werkinstructies die worden opgesteld door de leidinggevenden. Hiermee ontstaat 
een drietrap. De bepalingen in het privacybeleid laten ruimte voor verdere concretisering in de 
werkinstructies. 

In het overzicht van de stand van zaken van 28 maart is opgenomen dat sommige ambities van de 
projectgroep AVG op dat moment al wel verwezenlijkt waren en andere nog niet.20 De cursus om 
medewerkers de juiste kennis mee te geven en bewust te maken van informatieveiligheid en privacy, 
vindt bijvoorbeeld later plaats dan gepland. Het doel was om deze voor 25 mei te laten plaatsvinden, 
maar dit is doorgeschoven naar het najaar in verband met het omvangrijke proces dat daarvoor nodig 
is.  

Naast bovengenoemde prioriteiten stelde de projectgroep AVG reeds in het advies dat op 16 januari is 
behandelt door het college van B&W dat om klaar te  zijn voor de invoering van de AVG op 25 mei 
2018:21  

∕ gefocust moet worden op bewustwording binnen de ambtelijke organisatie;  
∕ een Privacy Impact Assessment (PIA ) moet worden uitgevoerd om risico’s in kaart te 

brengen; 
∕ de stand van zaken omtrent melden datalekken bekeken moet worden;  
∕ de status van huidige verwerkersovereenkomsten gecontroleerd moet worden, en zo nodig 

vernieuwd;  
∕ een standaard privacyverklaring moet worden opgesteld; 
∕ de manier waarop toestemming wordt gevraagd getoetst moet worden aan de AVG; 
∕ moet worden gecontroleerd of huidige procedures zijn ingericht op nieuwe rechten van de 

betrokkenen.  

1.3 /  Normering beleid door rekenkamercommissie 

 

Beleid  

Er is een privacybeleid en een informatieveiligheidsbeleid. 

Er is een informatiebeveiligingsbeleid. In afwachting 

van het nog vast te stellen privacybeleid is er een 

privacyreglement opgesteld. 

De beleidsstukken beschrijven onder andere rollen en 

verantwoordelijkheden, werkprocessen, 

veiligheidsmaatregelen. 

In het informatiebeveiligingsbeleid zijn de genoemde 

zaken opgenomen. 

Het beleid wordt periodiek up-to-date gebracht. 
Het beleid wordt steeds voor vier jaar vastgesteld, en 

tussendoor geüpdatet indien nodig. 

In het privacybeleid en het informatiebeveiligingsbeleid van 

de gemeente wordt verwezen naar de relevante wettelijke 

kaders. 

Er wordt verwezen naar de relevante wettelijke 

kaders. 

De gemeenteraad heeft in het privacybeleid bepalingen 

vastgelegd over de borging van privacy in het algemeen en 

de bescherming van persoonsgegevens in het bijzonder en 

hierbij is ook de rolverdeling tussen college en raad 

vastgelegd. 

In het concept van het privacybeleid zijn bepalingen 

vastgelegd over de borging van privacy en de 

bescherming van persoonsgegevens. De rolverdeling 

tussen college en raad is niet vastgelegd.  

Het privacybeleid is afgestemd op de AVG. Het (concept) beleid is opgesteld n.a.v. de AVG. 

  

                                                             
20 B&W advies 2146321 Stand van zaken invoering algemene verordening gegevensbescherming 
21 B&W advies 2093611 B&W neemt kennis van AVG en project uitvoeren (16 januari 2018) 
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Governance en bewustwording  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In dit hoofdstuk wordt inzichtelijk gemaakt welke verantwoordelijken de gemeente Smallingerland 
heeft benoemd op het gebied van informatieveiligheid en privacy. Tevens wordt stilgestaan bij het 
bewustzijn van medewerkers omtrent hun eigen verantwoordelijkheid op het gebied van privacy en 
informatieveiligheid. De volgende deelvraag staat in dit hoofdstuk centraal: 

2.1 /  Verantwoordelijke functionarissen informatieveiligheid en privacy 

Hoofdstructuur verantwoordelijkheid informatieveiligheid en privacy is vastgelegd 

De gemeente Smallingerland heeft de verantwoordelijkheden op het gebied van informatiebeveiliging 
vastgelegd. In het beveiligingsplan en uitvoeringsplan informatiebeveiliging 2017-2018 zijn de 
verantwoordelijkheden op vijf niveaus belegd: 

1. De gemeenteraad draagt een specifieke bevoegdheid voor de controle en toetsing op de 
werking van het beleid in de gemeente, zo ook voor informatiebeveiligingsbeleid. Wat die 
specifieke bevoegdheid omvat is niet opgenomen in het beveiligingsplan; 

2. Het college van B&W is bestuurlijk verantwoordelijk. In de vorige collegeperiode was de 
burgemeester de verantwoordelijk portefeuillehouder. Na de wisseling in het college in 2018 is 
het college integraal verantwoordelijk.  Het college stelt formeel het 
informatiebeveiligingsbeleid vast, delegeert de uitvoering hiervan aan de directie en informeert 
de gemeenteraad over het thema;  

3. De directie is ambtelijk verantwoordelijk voor de informatiebeveiliging en bijbehorende 
sturing. De directie bepaalt het gewenste niveau van informatiebeveiliging; 

4. De CISO is het centrale aanspreekpunt. Hij coördineert de informatiebeveiligingsorganisatie, 
rapporteert, adviseert en informeert management en bestuur, is verantwoordelijk voor het 
informatiebeveiligingsbeleid en het uitvoeren van (zelf)audits en (zelf)analyses, en de CISO 
adviseert bij incidenten en datalekken;  

5. De beveiligingsbeheerders zijn voor een aan hun toegewezen deelgebied verantwoordelijk 
voor het geheel van activiteiten voor de implementatie en naleving van het uitvoeringsplan 
informatiebeveiliging.  

2 
 

           

Hoe ziet de governance-structuur (taken en bevoegdheden) rondom privacy en informatieveiligheid 
eruit en hoe functioneert deze in de praktijk?  
(wie zijn er als verantwoordelijke aangesteld, samenwerking college - ambtelijke organisatie,  
aandacht voor bewustwording)  
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De governance-structuur rondom privacy ziet er grotendeels hetzelfde uit, maar de raad heeft deze 
structuur nog niet vastgesteld. De burgemeester is de portefeuillehouder voor de beide onderwerpen. 
De gemeente heeft in aanloop naar de invoering van de AVG een FG geworven, voor 24 uur per 
week. De FG wordt aangesteld als interne toezichthouder. In een advies over de aanstelling van de 
FG zijn op hoofdlijnen de taken van de FG beschreven. De FG houdt zich onder andere bezig met het 
informeren en adviseren van de gemeente, het toezien op de naleving van de AVG en andere EU wet- 
en regelgeving en nationale bepalingen omtrent gegevensbescherming en het op toewijzing van 
verantwoordelijkheden, bewustmaking en opleiding van het bij de verwerking betrokken personeel.22 
In de interviews werd hier aan toegevoegd dat de precieze invulling van de taken van de FG in de 
praktijk ingekleurd wordt. 

De gemeente Smallingerland hanteert het uitgangspunt dat de verantwoordelijkheid voor de juiste 
toepassing van privacy- en beveiligingswetgeving binnen de afdeling ligt. Op basis van de Wet 
basisregistratie personen (Wpb) heeft de gemeente ook een privacybeheerder BRP. Deze functionaris 
draagt dus uitsluitend verantwoordelijkheid voor privacy in relatie tot de BRP. 

2.2 /  Overlegstructuren 

Intern overleg vindt structureel en incidenteel plaats 

De CISO is voor de portefeuillehouder (i.c. de burgemeester) het eerste aanspreekpunt op het gebied 
van informatieveiligheid en privacy. Twee keer per jaar overleggen de portefeuillehouder, de 
algemeen directeur, de concern controller en de CISO over informatiebeveiliging en privacy. Hier zal 
de FG in de toekomst ook bij aansluiten. Daarnaast heeft de burgemeester incidenteel overleg met 
andere medewerkers. In voorbereiding op de AVG is er bijvoorbeeld contact geweest met de afdeling 
bestuursondersteuning.  

De ambtenaren met specifieke verantwoordelijkheden op het gebied van informatieveiligheid en 
privacy treffen elkaar in verschillende overleggen. Zo is er een beheerdersoverleg, waar de 
beheerders van de verschillende applicaties en de CISO kennis uitwisselen, is er een kwaliteitsoverleg 
voor de kwaliteitsmedewerkers, en is er een ‘change’-overleg. Zowel voor de voorbereiding op de 
AVG als voor het rapporteren via de ENSIA-systematiek is een werkgroep of projectgroep opgericht.  

2.3 /  Bewustzijn en bewustwording bij medewerkers 

Verschillen in mate van bewustzijn van medewerkers 

In de interviews bleek dat het voor medewerkers duidelijk is wie de verantwoordelijken zijn op het 
gebied van privacy en informatieveiligheid. De geïnterviewden gaven aan in geval van (theoretische) 
incidenten contact te zoeken met de CISO. Dit is in overeenstemming met de procedure voor 
beveiligingsincidenten en datalekken.  

Met betrekking tot de uitvoering bleek in de interviews dat niet alle medewerkers dezelfde mate van 
bewustzijn hebben ten aanzien van informatieveiligheid en privacy. Zo werd benoemd dat 
medewerkers die extern worden ingehuurd, bijvoorbeeld voor de eenheid Servicecentrum, zich nog 
niet altijd bewust zijn van wat er wel en niet mag. Hetzelfde wordt ervaren bij medewerkers die pas 
kort in dienst zijn bij de gemeente Smallingerland. In de interviews werd aangegeven dat het 
bewustzijn op het gebied van informatieveiligheid en privacy toeneemt naarmate de dienstperiode 
langer is. Medewerkers die al langer bij de gemeente Smallingerland werken, hebben meer ervaring 
en zijn betrokken geweest bij dilemma’s of keuzes op het gebied van informatieveiligheid en privacy. 

Daarnaast wordt er op de verschillende afdelingen verschillend met informatieveiligheid en privacy 
omgegaan. Binnen het sociaal domein worden informatieveiligheid en privacy bijvoorbeeld als één 
concept gezien, terwijl andere afdelingen een onderscheid maken tussen informatieveiligheid en 
privacy. 

                                                             

22 Voor een volledig overzicht van de taken zoals opgenomen in het B&W advies verwijzen wij u naar de bron: B&W advies 1918885 

Brondocument aanvraag functionaris gegevensbescherming.  
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Stijgende lijn in het bewustzijn van medewerkers  

In de interviews werd aangegeven dat de houding van medewerkers in de gemeente Smallingerland 
ten opzichte van informatieveiligheid en privacy over het algemeen is verbeterd. Medewerkers richten 
zich op de vraag ‘hoe moet ik hier mee omgaan’ in plaats van de gedachte dat zij met 
informatieveiligheid en privacy niets hoeven te doen. Daarnaast wordt er op de afdelingen meer 
gesproken over informatieveiligheid en privacy en weten medewerkers sneller de juiste mensen te 
vinden bij vragen. 

Recentelijk deed zich iets voor dat als voorbeeld kan dienen van de wijze waarop medewerkers zich 
opstellen rondom privacy en informatieveiligheid. In de interviews werd aangegeven dat een externe 
partij een enquête wilde afnemen. De partij wilde daarbij gebruikmaken van adresgegevens van 
inwoners van de gemeente Smallingerland. Over het al dan niet verstrekken van deze gegevens is in 
het college gediscussieerd. De afdeling bestuursondersteuning adviseerde om de enquête niet te 
laten afnemen. Het college besloot echter om het wel te doen, mits er een manier was om de privacy 
van inwoners te waarborgen. De afdeling bestuursondersteuning heeft vervolgens onderzocht hoe de 
enquête op een verantwoorde manier toch doorgang kon vinden. De enquête is gehouden, maar de 
adressen zijn niet verstrekt. De gemeente Smallingerland heeft zelf de enquête verspreid. In de 
interviews werd aangegeven dat goede communicatie in deze situatie essentieel was. 

Gerichte aandacht voor het verhogen van het bewustzijn van medewerkers 

In verschillende interviews werd het belang van het bewustzijn van medewerkers op het gebied van 
informatieveiligheid en privacy van de gemeente Smallingerland aangestipt. Op meerdere manieren 
wordt er gewerkt aan dit bewustzijn. Dit gebeurt bijvoorbeeld informeel, doordat medewerkers elkaar 
wijzen op informatieveiligheid en privacy, maar ook op een aantal structurele manieren.  

 Alle medewerkers van de gemeente Smallingerland, onafhankelijk van inhuur of niet, tekenen 
een integriteitsverklaring. Deze verklaring gaat ook in op informatieveiligheid en privacy. 
Verder wordt overwogen om van alle medewerkers een VOG te vragen. Enerzijds is dit een 
veiligheidsmaatregel, anderzijds heeft een VOG ook tekortkomingen: het is een 
momentopname van zaken uit  het verleden. De integriteitsverklaring is wat dat betreft 
specifieker, maar ook deze biedt uiteraard geen garantie voor goed gedrag van de 
medewerker.  

 In het najaar van 2018 vindt een cursus plaats in het teken van informatieveiligheid en privacy. 
Dit betreft de I-Bewustwordingsmodule van Recourse, waar andere gemeenten positieve 
ervaringen mee hebben.23 Deze cursus heeft als één van de doelen om bewustwording te 
creëren onder de medewerkers. Daarnaast toetst de cursus of de juiste kennis aanwezig is, 
door middel van een vragenlijst. Hierbij wordt een ‘fail’ en ‘pass’ systeem gebruikt. Mocht er 
specifieke kennis of kunde ontbreken, dan kunnen aanvullende cursussen worden 
aangeboden. Alle medewerkers, met inbegrip van externe medewerkers, zullen deze module 
doorlopen.  

 De CISO van de gemeente Smallingerland is actief bezig met een rondgang langs alle 
overlegstructuren. In ieder overleg voert hij een gesprek over informatieveiligheid en privacy. 
Op het moment van schrijven, eind mei 2018, heeft er een gesprek plaatsgevonden over dit 
thema in driekwart van de overlegstructuren. Vanaf 1 juni zal ook de CISO met de 
verschillende afdelingen spreken over informatieveiligheid en privacy. De wijze waarop dit 
gebeurt, wordt nog verder ingekleed.  

 De projectgroep AVG gaf in maart 2018 aan dat er nog aandacht nodig is voor het bewustzijn 
van medewerkers omtrent privacy.24 De projectgroep stelt dat medewerkers van de gemeente 
Smallingerland zich constant bewust dienen te zijn van wat ze doen met gegevens.  
Daarbij moeten zij zich realiseren dat informatie ook in verkeerde handen kan vallen. Door 
transparant en regelmatig te communiceren over handelingen die te maken hebben met 
informatieveiligheid en privacy, wordt het bewustzijn onder werknemers verder vergroot. De 
projectgroep AVG plaatst daarom elke twee weken iets over de AVG op intranet. Ook de 
CISO maakt gebruik van intranet om medewerkers bewust te maken. Dit kan concrete 
informatie zijn of leuke nieuwsberichten. De figuren 2 en 3 hierna, geven voorbeelden van 
deze berichten weer.  

                                                             
23 MT Advies Recourse I-bewustwording (geaccordeerd) 
24 B&W advies 2146321 Stand van zaken invoering algemene verordening gegevensbescherming 
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Het plaatsten van berichten gaat ook na de invoering van de AVG op 25 mei door. Deze 
aanpak lijkt zijn vruchten af te werpen: de afdeling bestuursondersteuning krijgt steeds meer 
vragen van werknemers van verschillende afdelingen over wat wel en niet mag. 

Figuur 2: Voorbeeld bericht CISO op Intranet 

 

Figuur 3:  Voorbeeld bericht projectgroep AVG op Intranet 

 
 

2.4 /  Normering governance en bewustwording door rekenkamercommissie 

 

Governance en bewustzijn  

De rollen en verantwoordelijkheden op het gebied van 

informatieveiligheid/privacy zijn vastgelegd. 

De rollen en verantwoordelijkheden zijn in verschillende 

documenten vastgelegd.  

Er is ten minste één CISO en één verantwoordelijke op 

het gebied van privacy. Voor medewerkers binnen de 

gemeenten is er een duidelijk aanspreekpunt op het 

gebied van privacy en informatieveiligheid. 

De gemeente heeft een CISO en een Functionaris 

Gegevensbescherming. De CISO werd ten tijde van het 

onderzoek gezien als aanspreekpunt. De FG is daarna 

aangenomen. 

Er is rekening gehouden met de gevolgen van de AVG 

voor de governancestructuur (er is een Functionaris 

Gegevensbescherming). 

Er is een FG aangenomen.  

In de ambtelijke organisatie wordt organisatiebreed 

aandacht aan privacy informatieveiligheid besteed, 

bijvoorbeeld via intranet.  

Er worden berichten op intranet geplaatst, er wordt 

aandacht aan het thema besteed in de werkoverleggen 

en alle medewerkers zullen een cursus gaan volgen.  

Informatie over privacy en informatieveiligheid maakt 

deel uit van het inwerkprogramma van nieuwe 

medewerkers. 

Nieuwe medewerkers ondertekenen een verklaring over 

de omgang met informatie. In de interviews werd 

aangegeven dat er nog wel meer aandacht besteed kan 

worden aan het inwerken van nieuwe medewerkers op dit 

gebied. 

Medewerkers ontvangen (de voor hun afdeling 

relevante) trainingen en communicatie omtrent privacy 

en informatieveiligheid.  

In het najaar van 2018 ontvangen alle medewerkers een 

training.  
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Uitvoering  
 

 

 

 

 

 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op informatiebeveiliging in de dagelijkse praktijk. De genomen 
beveiligingsmaatregelen staan hierbij centraal. Ook (de omgang met) incidenten komt aan de orde. De 
volgende deelvraag staat in dit hoofdstuk centraal: 

 

3.1 /  Systeembeveiliging 

Autorisaties  per functie; accounts worden regelmatig gecontroleerd 

De gemeente Smallingerland werkt op verschillende manieren aan het beveiligen van informatie. 
Bijvoorbeeld door het gebruik van veilige ICT-systemen, het aanwijzen van verantwoordelijken en het 
vastleggen van procedures. Een belangrijke schakel in dit proces is het al dan niet verlenen van 
toegang tot systemen en gegevens voor medewerkers.  

Per functie is vastgelegd  welke autorisatie benodigd is. Zodra iemand in dienst treedt, een nieuwe 
functie krijgt of uit dienst gaat wordt deze mutatie verwerkt in de autorisaties. Dit gaat zowel om 
interne als externe accounts. Per applicatie is informatie beschikbaar over welke autorisaties zijn 
afgegeven.  

Er zijn meerdere momenten per jaar waarop accounts worden gecontroleerd. Bij de applicaties 
Suwinet, DigiD en BRP gebeurt dit vier keer per jaar. Per applicatie worden hiervoor verschillende 
procedures gehanteerd. Dit is werkbaar, maar betrokkenen geven aan dat meer standaardisering 
gewenst is, om zo accounts doorlopend te kunnen controleren. Aan een standaardprocedure wordt 
daarom gewerkt.  

3 

 

 

 

 

 
 

Hoe geeft het college vorm aan het risico- en incidentmanagement met betrekking tot 
informatieveiligheid?  
(zicht op de informatiehuishouding en informatie-uitwisseling binnen en buiten de gemeente; zicht op 
de risico’s, P&C-cyclus; toetsing a.d.h.v. peer reviews, audits of self-assessments; aantal incidenten; 
vormgeving beheersmaatregelen zoals incidentprocedures en afspraken met 
samenwerkingspartners) 
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Uit de interviews en uit de ter inzage gestelde rapportages blijkt dat  er geen problematische 
incidenten zijn voorgevallen wat betreft het gebruiksbeheer afgelopen jaar. Uit de rapportages van 27 
oktober 2017 (RMC) en 13 november 2017 (Sociale Zaken) kwam naar voren dat een aantal accounts 
is geblokkeerd om verschillende redenen. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat accounts verlopen zijn, 
wachtwoorden vergeten zijn of in verband met een tijdelijke afwezigheid in verband met 
zwangerschapsverlof.25,26 Nadat accounts geblokkeerd zijn, wordt gekeken of het opnieuw activeren of 
toegang tot Suwinet bieden van deze accounts nodig is in relatie tot de werkzaamheden.  

Het gebruik van de systemen wordt gelogd. Deze loggegevens kunnen worden gebruikt om 
taakoverschrijdend gebruik op te sporen.  

Online omgeving maakt veilig op afstand werken mogelijk 

Smallingerland kent een centrale kantooromgeving, die mogelijk maakt dat medewerkers ook op 
afstand kunnen werken. Deze omgeving is beveiligd met een tweefactor-authenticatie.27,28 

Voor processen/projecten waar digitaal samen wordt gewerkt wil Smallingerland naar een centrale 
samenwerkomgeving die medewerkers in staat stelt om veilig, overal en altijd met collega's en 
ketenpartners samen te werken.  

Register gegevensverwerkingen vormgegeven via de afdelingen  

In voorbereiding op de AVG moesten organisaties een register aanleggen waarin alle 
gegevensverwerkingen van die organisatie zijn opgenomen. Per verwerking moet worden 
aangegeven wie verantwoordelijk zijn, welke doelen de verwerking dient, wat de 
rechtmatigheidsgrondslag voor de verwerking is, wie de gegevens ontvangen, om welke gegevens het 
gaat, et cetera. De gemeente Smallingerland heeft het opstellen van het register van 
gegevensverwerkingen vormgegeven per afdeling. Iedere afdeling levert de relevante informatie aan 
voor de verwerkingen die op hun afdeling plaatsvinden. De projectgroep AVG ziet toe op dit proces en 
zorgt voor een overkoepelend document.  

Op  het moment van schrijven (mei 2018) is het register van gegevensverwerkingen nog in opbouw. 
Ook op het moment dat wel alle verwerkingen in kaart zijn gebracht is dit een document dat 
regelmatig updates zal vereisen. Hiervoor gaan de afdelingen, de FG en de projectgroep AVG aan de 
slag zodra de FG haar werkzaamheden voor de gemeente aanvat.  

Afdelingsspecifieke voorzieningen ingericht waar nodig 

Hoewel digitaal (samen)werken de gehele organisatie van de gemeente Smallingerland raakt, worden 
met name de afdelingen Sociale Zaken en Samenleving Zaken gezien als afdelingen waarbij digitaal 
samenwerken een grote rol speelt. Andere afdelingen, Belastingen en Financiële Administratie, 
Personeel en Organisatie en Facilitaire Zaken, documentaire informatievoorziening worden in het oog 
gehouden gezien de grote(re) hoeveelheid interne documentenverwerking die digitaal geschiedt. 29 
Per afdeling of applicatie zijn soms afdelingsspecifieke voorzieningen nodig.  

Met betrekking tot interne samenwerking en informatieveiligheid en privacy is in 2014 het reglement 
voor interne gegevensverstrekking basisregistratie personen Smallingerland vastgesteld door het 
college. Met de inwerkingtreding van de Wet BRP waren nieuwe regels nodig voor de toegang tot en 
het verstrekken van persoonsgegevens. Het reglement voorzag hier in30.  
  

                                                             
25 SUWI rapport SOZA gebruiksbeheer (27-10-2017) 
26 SUWI rapport RMC gebruiksbeheer (27-10-2017) 
27 Informatiebeleid (vastgesteld 13-05-2016) 
28 Tweefactor-authenticatie wil zeggen dat er meer dan twee factoren nodig zijn om in te loggen. Een voorbeeld is het gebruik van een 
wachtwoord, dat de gebruiker al weet, en een inlogcode, die de gebruiker krijgt toegestuurd nadat hij zijn wachtwoord invoert. Alleen als 
de twee factoren (wachtwoord en inlogcode) zijn gebruikt, wordt daadwerkelijk toegang tot het systeem verkregen.  
29 Informatiebeleid (vastgesteld 13-05-2016) 
30 Bijlagen bij reglement interne gegevensverstrekking BRP (2014) 
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Werkprocessen worden in eigen beheer bijgehouden 

Bij het Servicecentrum wordt het Informatiebeveiligingsplan BRP, reisdocumenten en rijbewijzen 
jaarlijks geëvalueerd, geactualiseerd en vastgesteld. De bijbehorende  werkprocessen  worden ook 
jaarlijks geactualiseerd. Eerder was het bijhouden van het Informatiebeveiligingsplan met de 
bijbehorende documenten en werkprocessen uitbesteed aan BMC. BMC doet dit voor veel 
gemeenten. Geïnterviewden geven aan dat de gemeente Smallingerland hier echter het gevaar in zag 
dat de bewustwording van medewerkers wegebt, samen met de benodigde kennis en inzicht. Daarom 
heeft de gemeente de keuze gemaakt om het zelf te doen.   

(Zelf)audits worden voor meerdere applicaties uitgevoerd 

De gemeente Smallingerland voert voor verschillende applicaties zelfaudits uit. Daarnaast is 
onderdeel van ENSIA (zie paragraaf 4.1) dat een zelfaudit wordt uitgevoerd aan de hand van 
verschillende vragenlijsten. Rapportage hierover geschiedt aan de raad. De gemeente Smallingerland 
heeft ook een externe partner in de arm genomen voor een deel van de ENSIA-rapportage.  

3.2 /  Incidenten en risicobeheersing 

Procedure voor datalekken en beveiligingsincidenten vastgesteld  

De gemeente Smallingerland kent een procedure rondom de meldplicht voor datalekken en 
incidenten. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen beveiligingskwetsbaarheden, 
beveiligingsincidenten en datalekken. Er is sprake van een beveiligingskwetsbaarheid indien het 
risico bestaat dat informatie verloren gaat, of in handen komt van iemand die er niet over mag 
beschikken. Een beveiligingsincident wordt gedefinieerd als een gebeurtenis die veelal voortvloeit 
uit een kwetsbaarheid in de beveiliging. Er is sprake van een datalek op het moment dat bij het 
beveiligingsincident persoonsgegevens verloren zijn gegaan, of als onrechtmatige verwerking van 
persoonsgegevens redelijkerwijs niet kan worden uitgesloten.31  

Voor ieder van de drie bovengenoemde gevallen is in de procedure opgenomen: 

 Wat de definitie is 

 Wat voorbeelden van specifieke incidenten/datalekken zijn  

 Wie de verantwoordelijken zijn binnen de gemeente Smallingerland 

 Welke actie ondernomen moet worden in het geval een kwetsbaarheid, incident of datalek 
optreedt.  

De eerste te zetten stap in ieder van de procedures is het informeren van de CISO (en in sommige 
gevallen de leidinggevende). Deze kan zo nodig vervolgacties bepalen of uitzetten. Uit de interviews 
bleek dat de medewerkers van de gemeente Smallingerland goed tussen de oren hebben zitten dat zij 
contact moeten zoeken met de CISO.  

In de vastgestelde procedure ‘meldplicht datalekken en incidenten’ is tevens opgenomen hoe en 
waarom een datalek gemeld moet worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en/of aan de 
betrokkenen. Ook zijn bepalingen opgenomen over de nazorg na een datalek.  

Vier incidenten/datalekken in 2017 

In 2017 zijn er vier beveiligingsincidenten en datalekken geweest in de gemeente Smallingerland. Het 
overzicht hiervan is opgenomen in het ‘Beveiligingsplan en uitvoeringsplan informatiebeveiliging 2017-
2018’. Per incident is opgenomen welke situatie optrad, wat de consequenties waren, welke acties er 
vervolgens zijn uitgevoerd, hoe het risico werd ingeschat en wat de status is. Twee datalekken zijn 
gemeld bij de AP. In heel 2017 zijn bij de AP 1187 meldingen binnengekomen vanuit gemeenten. Het 
aantal meldingen vanuit Smallingerland is in die zin niet opvallend.  

 

                                                             

31 Procedure meldplicht datalekken en incidenten (vastgesteld 27-09-2017) 
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Samengevat kende Smallingerland in 2017 de volgende incidenten: 

 

Omschrijving  Consequenties Actie 

Classificatie 

risico door 

de 

gemeente 

Bij het printen op de 

multifunctionals zijn per abuis 

stukken van de WMO toegevoegd 

aan een dossier van 

bestuursondersteuning. Een cliënt 

kreeg daarbij onterecht inzage in 

de vertrouwelijke documenten 

van een WMO-cliënt.  

Dit datalek is gemeld bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens (AP) en de 

betrokkene is geïnformeerd.  

Veilig printen is 

uitgerold 
Middel 

Een e-mail met 

persoonsgegevens is 

onversleuteld verstuurd (niet in 

Cryptshare) naar een verkeerde 

afdeling van de gemeente 

Tytsjerksteradiel.  

Datalek is niet gemeld bij de AP omdat 

het geen nadelige gevolgen heeft voor 

betrokkene.  

De medewerker van 

Tytsjerksteradiel heeft 

de e-mail verwijderd. 

Laag 

De bevestigingsmail, als 
antwoord op een doorgegeven 
verhuizing, was niet versleuteld 
verzonden. Na onderzoek is 
gebleken dat Seneca sinds eind 
2014 de bevestigingse-mails op 
e-formulieren niet meer beveiligd 
heeft verstuurd. Het betrof bij 
benadering 4744 e-mails. De 
bevestigingse-mails bevatten 
naast een samenvatting van de 
door de burger gevraagde mutatie 
ook veel persoonsgegevens.  

 

Er is geen sprake van een datalek na 
uitvoerig overleg met de 
Informatiebeveiligingsdienst 
Gemeenten (IBD). De gegevens zijn 
onversleuteld verstuurd via het 
internet, maar er hebben de gemeente 
Smallingerland geen berichten bereikt 
dat de gegevens zijn onderschept 
en/of misbruikt. Er is wel een melding 
gedaan bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens omdat in eerste 
aanleg onduidelijk was of er sprake 
was van een datalek.  

 

De bevestigingsmails 

zijn ontdaan van 

persoonsgegevens en 

BSN. Als reactie op 

een e-formulier wordt 

nu een eenvoudig 

bevestigingsbericht 

verzonden.  

Middel  

Een e-mail met 

persoonsgegevens is 

onversleuteld verstuurd naar een 

verkeerde organisatie 

Het datalek is niet gemeld bij de AP 

omdat het geen nadelige gevolgen 

heeft voor betrokkene. 

De medewerker van 

de organisatie heeft de 

e-mail verwijderd. 

Laag  

Risicobeheersing 

De gemeente Smallingerland heeft de wens om gestructureerde risicoanalyses uit te voeren op het 
gebied van informatieveiligheid. Nu worden risico’s op basis van zelfevaluaties (zoals een Privacy 
Impact Assessment) ingeschat, of de risico’s worden door de verschillende verantwoordelijke 
medewerkers ingeschat zonder een daaraan ten grondslag liggende systematiek. De gemeente heeft 
een applicatie aangeschaft, BOWTIE, waarmee risico’s beter inzichtelijk gemaakt kunnen worden. 

Uit de interviews bleek dat naar aanleiding van de BIG wordt gewerkt aan een classificatiemodel 
omtrent informatieveiligheid en privacy voor de het Servicecentrum en de afdeling Sociale Zaken. Dit 
classificatiemodel is goedgekeurd door de I-regiegroep. De verwachting is dat het classificatiemodel in 
juni of juli 2018 wordt goedgekeurd door het managementteam en het directieteam.. Aan de hand van 
de classificatie worden de te nemen veiligheidsmaatregelen bepaald. Voorbeelden van zaken die 
worden besproken zijn: de vorm van de maatregelen (bijvoorbeeld encryptie van e-mails), de 
beschikbaarheid van de maatregelen en de snelheid waarmee de maatregelen worden ingevoerd. Het 
classificatiemodel is daarmee een soort voorloper van de risicoanalyse.  
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Bewaartermijnen geborgd in applicaties, maar aandachtspunt in het dagelijkse werk  

Voor verschillende gegevens bestaan verschillende wettelijke bewaartermijnen, die afhankelijk zijn 
van het type gegevensverwerking. In de interviews bleek dat bij het werken in applicaties is geborgd 
dat deze bewaartermijnen in stand worden gehouden: het proces is daar op ingericht. Waar het de 
eigen opslag van documenten door medewerkers betreft, zijn bewaartermijnen nog een 
aandachtspunt. Op dit moment vindt er geen controle plaats op het weggooien of bewaren van deze 
documenten. 

3.3 /  Externe samenwerking  

De gemeente werkt logischerwijs met verschillende partijen samen. Dat vraagt om specifieke 
afspraken omtrent het verwerken van gegevens. Dit gebeurt in de keten, met andere 
overheidsinstanties en met externe partijen.  

Uitgangspunten systeemgebruik in samenwerkingsverbanden vastgelegd 

Samenwerking met andere overheidsinstanties wordt qua systemen meestal gefaciliteerd door die 
andere instanties. Ten aanzien van het werken in de overheidsketen heeft Smallingerland de 
volgende kaders vastgesteld:32  
 

 Als Smallingerland systemen gaat integreren met externe ketenpartners, is de beste 
voorziening leidend. Er wordt niet  perse vastgehouden aan de eigen manier en standaarden.  

 Integratie in de keten vindt eerst plaats via gedeeld dossier, dan pas op procesniveau.  

 Indien procesintegratie centraal staat, wordt aangesloten via het principe van verlengde 
kabels (medewerkers van Smallingerland werken in het systeem van ketenpartners).  

 De gemeente Smallingerland blijft verantwoordelijk voor het bewaren en vernietigen van het 
ontstane zaakdossier.  

 Voor interne ketenintegratie (afdeling overstijgend) wordt het gemeentebrede zaaksysteem 
gebruikt.’ 

De gemeente Smallingerland werkt met bewerkersovereenkomsten  

Om samenwerkingen met externe partijen goed te laten verlopen wordt er gebruikgemaakt van 
bewerkersovereenkomsten. Op verzoek van de rekenkamercommissie heeft de ambtelijke organisatie 
een voorbeeld van een dergelijke bewerkersovereenkomst overlegd.  

In de geleverde bewerkersovereenkomst worden over onderstaande punten afspraken gemaakt: 

∕ Definities 

∕ Ingangsdatum en duur 
∕ Onderwerp van de overeenkomst 
∕ Naleving wet- en regelgeving 
∕ Geheimhoudingsplicht 
∕ Meldplicht datalekken en beveiligingsincidenten 
∕ Beveiligingsmaatregelen 
∕ Inschakeling derden 
∕ Bepalingen voor het wijzigen van de overeenkomst 
∕ Aansprakelijkheid bij de gegevensverwerking 
∕ Toepasselijk recht 

In de overeenkomst zijn ook bepalingen opgenomen over de wijze waarop de bewerker rapporteert 
aan de gemeente over informatieveiligheid binnen de eigen organisatie. Hiermee volgen de 
bewerkersovereenkomsten in Smallingerland de punten die standaard opgenomen worden in 
dergelijke overeenkomsten.  

                                                             

32 Informatiebeleid (vastgesteld 13-05-2016) 
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De daadwerkelijke regievoering op externe partijen die gegevens verwerken, staat volgens de 
gemeente Smallingerland op dit moment nog in de kinderschoenen. Dit wordt de komende tijd steeds 
verder vormgegeven. Zo worden de audits die de externe partijen uitvoeren in de toekomst 
bijvoorbeeld zichtbaar in het ISMS (information security management system) van de CISO van de 
gemeente Smallingerland.  

Werkinstructies gebiedsteams bieden richtlijnen voor de omgang met informatie    

Naar aanleiding van de decentralisaties in het sociaal domein heeft de gemeente Smallingerland 
gebiedsteams ingesteld. Deze bestaan uit medewerkers van de gemeente en medewerkers van 
externe partijen. De gebiedsteams vallen onder verantwoordelijkheid van het college. De 
gebiedsteams krijgen door de aard van hun werkzaamheden veelvuldig te maken met het verwerken 
van persoonsgegevens.33 Het privacyprotocol biedt de uitgangspunten bij de verwerking van 
persoonsgegevens voor de gebiedsteams. 

De uitgangspunten voor de gebiedsteams zijn geheimhoudingsplicht, transparantie (klanten dienen 
geïnformeerd te worden over wat er met hun gegevens gebeurt) en toestemming (indien er geen 
wettelijke verplichting is om de gegevens te verwerken, worden gegevens alleen met toestemming 
verwerkt). Het laatste uitgangspunt is dat er zoveel gegevens als moet gebruikt worden, maar tegelijk 
ook zo weinig als mogelijk. Daarbij vindt er op dit punt ook verantwoording plaats door de 
medewerkers uit de gebiedsteams.34 Naast uitgangspunten worden ook concrete afspraken en 
voorbeelden gegeven om in de praktijk afwegingen te kunnen maken.35  Verder is een voorbeeld van 
een toestemmingsformulier voor gegevensverwerking gedeeld met de gebiedsteams.  

In de interviews bleek dat de werkwijze zoals deze is beschreven in de werkinstructies voor de 
gebiedsteams inderdaad de standaard werkwijze voor de gebiedsteams is. Ook werd aangegeven dat 
klanten zelf niet vaak vragen wie er allemaal toegang hebben tot hun gegevens. Geïnterviewden 
geven als mogelijke verklaring hiervoor het feit dat klanten zich zelf aanmelden voor een traject bij de 
gebiedsteams.  

3.4 /  Informatievoorziening aan inwoners 

Maatschappelijke discussie over informatieveiligheid en privacy leeft onder inwoners   

Door de invoering van de AVG en de recente problemen bij Facebook is er meer media aandacht voor 
informatieveiligheid en privacy. In de interviews werd aangegeven dat inwoners nu alerter zijn op dit 
thema en meer vragen stellen.   

Rechten van inwoners met betrekking tot informatieveiligheid en privacy 

Inwoners hebben recht op inzicht in het totaal aan verwerkingen van hun gegevens. Ieder jaar worden 
inwoners in het regionale huis-aan-huis blad ‘Breeduit’ geattendeerd op het recht op dit inzicht. In de 
gemeente Smallingerland wordt nauwelijks gebruik gemaakt van de mogelijkheid om deze informatie 
op te vragen. Dit jaar ontving de gemeente meer reacties op de advertentie dan normaal. Dit toont de 
toenemende aandacht voor het thema aan.  

Inwoners kunnen ook vragen dat bepaalde informatie niet gedeeld wordt met andere instanties. Dit is 
een verzoek tot geheimhouding. Tijdens de interviews werd aangegeven dat inwoners hierdoor soms 
denken dat zij door deze geheimhouding niet meer te vinden zijn. Dat is echter niet het geval. 
Wanneer een inwoner geheimhouding heeft aangevraagd en een instantie toch inzage wil in de 
gegevens van die persoon, dan wordt dit aan de inwoner voorgelegd. De inwoner moet dan 
beargumenteren waarom die instantie geen inzage mag krijgen. Slechts in bepaalde gevallen kan 
verstrekking worden tegengegaan. In het algemeen geldt dat er geen toestemming van de inwoner 
gevraagd hoeft te worden indien er een wettelijke verplichting voor het verwerken van gegevens geldt.  

                                                             
33 B&W advies 2063144 Vaststelling privacy protocol en gebiedsteams en werkinstructie (juni 2017). 
34 B&W advies 2063144 Vaststelling privacy protocol en gebiedsteams en werkinstructie (juni 2017). 
35 B&W advies 2063144 Vaststelling privacy protocol en gebiedsteams en werkinstructie (juni 2017). 
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Inwoners weten de gemeente ook te vinden voor hun klachten en vragen omtrent informatieveiligheid 
en privacy. Zij zijn dan bijvoorbeeld benieuwd naar met welke ‘non profit’ organisaties binnen de 
gemeentegrenzen persoonsgegevens worden gedeeld. Welke organisaties dat zijn is bepaald in de 
Verordening BRP Smallingerland 2014.  Tot dusverre gaf in 2018 één inwoner aan het niet eens te 
zijn met het feit dat de gemeente gegevens kan delen met deze organisaties: hij was van mening dat 
inwoners vooraf toestemming moesten geven voor een dergelijke gegevensverwerking. Deze inwoner 
is door medewerkers van de gemeente uitgenodigd voor een gesprek.  

In de interviews werd ook aangegeven dat medewerkers soms telefonisch benaderd worden, 
bijvoorbeeld door de politie, met een verzoek om informatie. In die gevallen wordt eerst gevraagd het 
informatieverzoek per mail te communiceren, om te verifiëren dat de vrager daadwerkelijk de persoon 
is wie hij zegt te zijn. 

In de interviews werd aangegeven dat er niets gebeurt met overbodige informatie die inwoners 
opsturen. Deze informatie wordt opgenomen in het dossier.   

Informatievoorziening over privacy aan inwoners op de website 

De gemeente Smallingerland informeert haar inwoners over hun privacy op de website van de 
gemeente. De privacy disclaimer op de website van de gemeente is hier een voorbeeld van.36 In de 
disclaimer wordt gesteld dat de gemeente er zorg voor draagt dat de persoonlijke informatie die wordt 
verschaft via de website altijd vertrouwelijk en conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) 
wordt behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. 
Tenslotte is in de disclaimer opgenomen dat de gemeente algemene gegevens van bezoekers in de 
vorm van cookies bijhoudt om statistieken samen te stellen over het bezoekersgedrag op de website. 
De gemeente stelt hiermee haar dienstverlening verder te kunnen optimaliseren.  

Geen standaardwerkwijze voor informatievoorziening over privacy 

Er zijn geen werkinstructies om klanten van de gemeente op de hoogte te stellen van de wijze waarop 
met hun informatie wordt omgegaan, behalve voor de gebiedsteams (zie paragraaf 3.3). Medewerkers 
bij bijvoorbeeld het Servicecentrum kunnen de inwoner hier wel over informeren indien er vragen 
leven. In een interview werd aangegeven dat de consulenten van sociale zaken wel altijd bij de 
inwoner aangeven wanneer er informatie over die inwoner gedeeld gaat worden. De inwoners stellen 
hier meestal geen vragen over.  

  

                                                             

36 Zie: https://www.smallingerland.nl/Over-de-site 
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3.5 /  Normering uitvoering door rekenkamercommissie 
 

Uitvoering 
 

De gemeente heeft beveiligingsniveaus 

geïdentificeerd en haar systemen beveiligd. 

Uit het onderzoek bleken verschillende 

beveiligingsmaatregelen, op verschillende niveaus. 

De gemeente heeft een procedure voor de omgang 

met incidenten. 
De procedure is vastgelegd. 

De gemeente heeft een procedure voor het melden 

van datalekken. 
De procedure is vastgelegd.  

Binnen de gemeentelijke organisatie is een 

controlemechanisme aanwezig dat ervoor zorgt dat er 

op de juiste wijze wordt omgegaan met 

privacygevoelige gegevens. 

De systemen zijn zo ingericht om risico’s te minimaliseren 

en medewerkers bevragen elkaar op hun handelswijze. 

Mogelijke risico’s worden gesignaleerd. Hier wordt 

aantoonbaar actie op ondernomen. 

De risicoanalyses zijn nog in ontwikkeling. Aangetoond kan 

worden dat afgelopen jaren een aantal kwetsbaarheden zijn 

opgemerkt en dat hier actie op is ondernomen.  

Wanneer van de standaard werkwijze wordt 

afgeweken, wordt onderbouwd waarom dit gebeurt.  

De werkwijze wordt in dat geval besproken met collega’s. 

Het is niet duidelijk of dit dan ook aan de inwoner wordt 

teruggekoppeld. 

De gemeente heeft een register van 

gegevensverwerkingen. 

Er is een register, dat met input van de afdelingen tot stand 

is gekomen.  

De wettelijke bewaartermijnen worden in acht 

genomen. 

Wanneer gegevens in systemen staan, wordt dit 

gewaarborgd. Wanneer medewerkers de gegevens op 

computers opslaan, is dit nog een punt van aandacht. 

De gemeente voert jaarlijks een audit of controle uit 

om te beoordelen of de gemeente ‘in control’ is op het 

gebied van informatieveiligheid. 

Er wordt jaarlijks een audit uitgevoerd.  

De gemeente heeft met partners convenanten 

afgesloten waarin de voorwaarden voor uitwisseling 

van persoonsgegevens staan. 

Dit gebeurt meestal in de contracten. Ook is er 

privacyreglement voor de Regionale Meld- en 

coördinatiefunctie vroegtijdig schoolverlaten in de regio ‘De 

Friese Wouden’.  

De gemeente controleert of bovenstaande afspraken 

worden nageleefd.  

Regievoering op gegevensverwerking door externen is nog 

in ontwikkeling. 

De gemeente heeft bewerkersovereenkomsten 

afgesloten met organisaties die gegevens verwerken 

voor de gemeente. 

Dergelijke overeenkomsten worden afgesloten.  

Informatie over de wijze waarop de gemeente met 

privacygevoelige gegevens omgaat is makkelijk 

vindbaar. 

Op de website van de gemeente is alleen informatie te 

vinden over privacy van bezoekers van de site. Klanten van 

de gebiedsteams worden alleen mondeling geinformeerd 

over de wijze waarop met hun gegevens wordt omgegaan. 

Wanneer een inwoner contact zoekt met de gemeente 

geeft de betreffende medewerker proactief informatie 

over de wijze waarop de gemeente met 

privacygevoelige gegevens omgaat.  

In de interviews bleek dat dit soms gebeurt, maar niet altijd.  

Inwoners wordt om toestemming voor het verwerken 

van gegevens gevraagd, indien er geen wettelijke 

verplichting voor de gemeente bestaat om de 

gegevens te verwerken. 

In de interviews is aangegeven dat in deze gevallen 

expliciet toestemming wordt gevraagd.  

Inwoners kunnen hun toestemming voor het 
verwerken van gegevens ook weer intrekken, indien er 
geen wettelijke verplichting voor de gemeente bestaat 
om gegevens te kunnen verwerken. 

In de interviews is aangegeven dat deze mogelijkheid 

bestaat.  



  

27 

 

 

 

 

 Rol van de raad 
 

 

 

 

 

 

In hoofdstuk 2 werd de rol van de gemeenteraad in het controleren en toetsen van de uitvoering van 
het informatiebeveiligingsbeleid genoemd. In dit hoofdstuk gaan we in op de informatievoorziening 
aan de raad en de wijze waarop de raad tot nu toe invulling geeft aan zijn rol. Hiermee gaan we in op 
de volgende deelvraag: 

 

4.1 /  Informatievoorziening aan de raad 

Informatievoorziening in de jaarstukken 

De gemeenteraad van de gemeente Smallingerland kan op verschillende wijzen geïnformeerd worden 
over informatieveiligheid en privacy. Een deel van de informatievoorziening aan de raad vindt plaats 
via de jaarverslagen. Volgens geïnterviewden is er in 2017 in het jaarverslag gerapporteerd over de 
implementatie van de BIG en zal er in het jaarverslag 2018 aandacht zijn voor ENSIA en de invoering 
van de AVG.  

Smallingerland pakt ‘ENSIA’ integraal op 

Met het aannemen van de resolutie ‘Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele 
gemeente’ van de VNG werden gemeenten opgeroepen om de verantwoordingslasten over 
informatieveiligheid te verminderen. Dat was de aanleiding voor ENSIA als systematiek voor de 
verantwoording over informatieveiligheid. Het totale proces bestaat uit een voorbereiding, 
zelfevaluatie, horizontale verantwoording, verticale verantwoording en een evaluatie. In totaal beslaat 
het proces de periode 1 juli 2017 – 1 juni 2018.  

4 
 

Wat zijn de rol en de verantwoordelijkheid van de raad rond de privacy van persoonsgegevens van 
inwoners en informatiebeveiliging? En hoe is die rol in de praktijk tot nu toe ingevuld? 
(informatievoorziening, sturingsinstrumenten, perceptie rol van raadsleden, mogelijkheden tot 
verbetering rolinvulling) 
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In het projectplan ENSIA van de gemeente Smallingerland zijn vijf doelstellingen opgenomen:  

1. Het nieuwe verantwoordingsproces in de gemeente te organiseren; 

2. Met een brede betrokkenheid, informatieveiligheidsbewustzijn en bijdrage van medewerkers; 

3. Met een integraal overzicht van waaruit een verbeterplan kan worden opgesteld en 

zelfregulering kan worden ingericht, zodat college en raad integraal kunnen sturen; 

4. Dat het college een middel heeft om verantwoording over informatieveiligheid aan de raad af 

te leggen;  

5. Tijdig en accuraat de verantwoording over DigiD en Suwi op te leveren aan de verticale 

toezichthouders (uiterlijk 1 mei 2018). 
 
In Smallingerland is gekozen voor een integrale aanpak van ENSIA. De werkgroep bestond daarom 
ook uit beveiligingsbeheerders en kwaliteitsmedewerkers van de deelgebieden BRP, PUN, SUWI, 
DigiD, BAG en BGT onder aanvoering van de CISO als projectcoördinator ENSIA.  

In het kader van de horizontale verantwoording over ENSIA is in de jaarrekening van 2017 een 
paragraaf over informatiebeveiliging opgenomen. Voor de verticale verantwoording is onder meer 
benodigd dat een aantal collegeverklaringen wordt afgelegd. In 2017 moest deze verklaring worden 
afgelegd voor SUWI en voor DigiD. De verklaring voor SUWI is overlegd aan de 
rekenkamercommissie. Met de verklaring geeft het college aan dat in de gemeente Smallingerland op 
31 december 2017 de interne beheersingsmaatregelen in opzet en bestaan voldoen aan de 
geselecteerde normen inzake Suwinet.37 Voor de verklaring over DigiD kreeg de gemeente 
Smallingerland een vrijstelling, omdat de bestaande aansluiting wordt vervangen door een nieuwe 
aansluiting die na oplevering meteen wordt getest in een audit. 

Voor 2018 staat er een nieuwe ENSIA gepland. Hierbij zal opnieuw terugkoppeling naar de 
gemeenteraad plaatsvinden.  

Weinig vragen uit gemeenteraad omtrent informatieveiligheid en privacy  

Uit de interviews kwam naar voren dat de gemeenteraad op dit moment nog weinig vragen stelt met 
betrekking tot informatieveiligheid en privacy. In de interviews werd als reden genoemd dat de 
gemeenteraad informatiebeveiliging en privacy vooral ziet als een onderdeel van bedrijfsvoering. Er 
wordt verwacht dat de gemeenteraad na de workshop, die op basis van deze quickscan werd 
georganiseerd, meer vragen zal stellen.  

Privacybeleid wordt vastgesteld in tweede kwartaal 2018  

In de komende periode, het derde kwartaal van 2018, zal de gemeenteraad van de gemeente 
Smallingerland zich buigen over een vast te stellen privacybeleid. Het privacybeleid is gebaseerd op 
het privacyreglement dat is vastgesteld door het college. Het reglement biedt de uitgangspunten die 
de gemeenteraad kan gebruiken om het privacybeleid in te kleuren.  

4.2 /  De rol van de raad 

Kader stellende en controlerende rol 

Er ligt geen wettelijke verplichting bij de raad om een privacybeleid of informatiebeveiligingsbeleid vast 
te stellen. Het college is aan zet in de ontwikkeling van het beleid. Over informatiebeveiliging en over 
de AVG wordt gerapporteerd aan de raad in de jaarstukken. Hier is een rol voor de raad weggelegd: 
de raad kan het college kritisch bevragen omtrent de stand van zaken op deze twee thema’s.  

Hoewel de rol van de raad in het kader van privacy en informatieveiligheid niet is vastgelegd, leeft bij 
steeds meer gemeenteraden de behoefte om een actieve rol te hebben op deze thema’s. Er zijn 
verschillende mogelijkheden om de betrokkenheid van de raad bij het thema te vergroten.  

                                                             

37 B&W advies 2137457 Collegeverklaring ENSIA. 



  

29 

 

Zo kan de raad een algemeen privacybeleid of privacykader vaststellen, kan er gedacht worden aan 
een speciale raadswerkgroep privacy en informatieveiligheid, kan een kopje ‘gegevensverwerking’ 
worden opgenomen in raadsvoorstellen of kan er een paragraaf ‘privacy en informatieveiligheid’ 
worden opgenomen in beleidsstukken op terreinen als het sociaal domein en openbare ruimte.  

In Smallingerland is er door de werkgroep AVG voorgesteld om het privacybeleid door de raad te laten 
vaststellen om twee redenen. Privacy is namelijk een maatschappelijk relevant onderwerp. Vanuit de 
controlerende taak van de raad heeft de werkgroep voorgesteld dat de raad in ieder geval de 
uitgangspunten van het privacy beleid vast te laten stellen. Daar kan dan ook aan getoetst worden 
door de raad. Daarnaast wordt in het privacyreglement dat door het college van B&W wordt 
vastgesteld wordt ook de gemeenteraad als bestuursorgaan benoemd. De raad heeft op het 
onderwerp privacy ook een eigenstandige verantwoordelijkheid. Het is van belang dat zowel B&W als 
de gemeenteraad dezelfde uitgangspunten hebben op het onderwerp privacy.  

De rol van gebruiker 

Naast de rol die de gemeenteraad heeft op het gebied van kaders stellen en controleren, hebben de 
raadsleden ook een eigen verantwoordelijkheid op het gebied van privacy en informatieveiligheid. 
Raadsleden krijgen vertrouwelijke stukken of stukken met persoonsgegevens te zien, zoals bij een 
ingezonden brief. Om die brief te kunnen lezen maken de raadsleden gebruik van een telefoon, tablet 
of laptop, die op een bepaalde manier vergrendeld wordt. Om contact op te nemen met elkaar of met 
de organisatie gebruiken de raadsleden mailprogramma’s, documenten worden wellicht ergens 
opgeslagen of geprint, en zo zijn er meer kwetsbare processen in het raadswerk.  Het verhogen van 
het bewustzijn bij raadsleden rond dit thema is daarom van belang. 

4.3 /  Normering rol van de raad door rekenkamercommissie 

 

Rol van de raad  

De gemeenteraad besteedt aandacht aan de 

onderwerpen privacy en informatieveiligheid 

In het onderzoek is niet gebleken dat de raad eerder 

aandacht heeft besteed aan het thema.  

De gemeenteraad wordt actief geïnformeerd over de 

borging van privacy en informatieveiligheid binnen de 

gemeente en bij organisaties waar zij mee werkt. 

De raad krijgt informatie over het thema in de 

jaarstukken. De raad heeft geen informatie gekregen 

over de wijze waarop derden met gegevens van 

inwoners omgaan.  

Vragen vanuit de gemeenteraad over dit onderwerp 

worden adequaat beantwoord38. 
 

De organisatie weet wat er vanuit ENSIA nodig is om 

goed te rapporteren aan de gemeenteraad en handelt 

hiernaar. 

De stukken voor de ENSIA rapportage zijn beschikbaar.  

 

 

  

                                                             

38 De raad heeft over dit onderwerp tot op heden geen vragen gesteld. 
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4.4 /  Uitkomsten raadsworkshop: welke rol wil de raad ten aanzien van privacy en 
informatieveiligheid? 

 

Bij de raadsworkshop die in het kader van dit onderzoek is georganiseerd waren negen raadsleden 
aanwezig, twee leden van de rekenkamer, twee onderzoekers en vier functionarissen vanuit de 
organisatie. Hoewel deze raadsleden niet voor de hele raad kunnen spreken, geven wij hieronder de 
bevindingen van de workshop weer ter informatie.  

Verantwoordelijkheid van de raad 

In antwoord op de vraag waar de raadsleden zich verantwoordelijk voor voelen als het gaat om 
informatieveiligheid en privacy gaven de raadsleden aan informatieveiligheid en privacy vooral te zien 
als een technische aangelegenheid. Er is veel wetgeving die kaders biedt op dit terrein; de raad hoeft 
dus geen aanvullende kaders te stellen. Wat de aanwezige raadsleden wel aanspreekt is het 
vaststellen van een aantal algemene uitgangspunten. De organisatie kan, op basis van hun 
werkzaamheden, input leveren voor deze uitgangspunten. Dit stelt de raadsleden in staat om aan 
inwoners uit te kunnen leggen op welke wijze er met gegevens wordt omgegaan, en biedt de ruimte 
om eventuele keuzeruimte in wetgeving (bijvoorbeeld ten aanzien van cameratoezicht of het delen 
van gegevens met landen buiten de EU) te organiseren op een manier die de raad bij de gemeente 
vindt passen. Het tot op detailniveau door de raad vast laten leggen welke keuzes Smallingerland 
maakt, past volgens de aanwezige raadsleden niet bij de omvang van de gemeente. De raad gaat er 
vanuit dat het college conform wettelijke regelgeving de privacy van inwoners waarborgt en informatie 
beschermt. Het gaat daarbij voor om het inrichten van de juiste systemen en processen. In algemene 
zin leek het de raadsleden wel waardevol om wat meer aandacht aan de thema’s privacy en 
informatieveiligheid te besteden dan voorheen. 

Informatievoorziening aan de raad 

Met de aanwezige raadsleden is ook gesproken over de manier waarop en de informatie waarover zij 
geïnformeerd willen worden over privacy en informatieveiligheid. De meeste aanwezigen gaven aan 
alleen geïnformeerd te worden over de (voortgang op) vastgestelde doelen en uitgangspunten, en 
over incidenten. Pas als blijkt dat doelen niet of maar ten dele gerealiseerd worden, is dat reden tot 
een verdere informatievraag. Enkele raadsleden gaven aan ook interesse te hebben de keuzes die 
gemaakt worden ten aanzien van systemen, functionarissen en processen.  

De aanwezigen zagen in de jaarstukken het belangrijkste instrument voor informatievoorziening over 
de thema’s privacy en informatieveiligheid. De ENSIA-systematiek die gemeenten dienen te gebruiken 
voor het afleggen van horizontale en verticale verantwoording kan hier alvast bij helpen. In de 
jaarrekening van 2017 is hier voor het eerst mee gewerkt. Verder gaven de aanwezige raadsleden 
aan dat het thema terug kan komen in 213a-onderzoeken. 

Als optie gaven de aanwezige raadsleden nog aan dat in het algemene kader dat de raad vaststelt, 
ook kan worden opgenomen hoe de raad geïnformeerd wil worden over privacy en 
informatieveiligheid. 

Gebruikersrol van de raad 

Met de raadsleden is ook gesproken over de rol die de raad heeft als gebruiker. In de workshop werd 
de vraag voorgelegd of de raad eigen afspraken zou moeten maken over de manier waarop 
raadsleden omgaan met informatie van inwoners.  

In principe werd aangegeven dat dit niet nodig is: stukken kunnen ook een label als ‘geheim’, 
‘vertrouwelijk’ of ‘onder embargo’ meekrijgen. Die instrumenten zijn er dus al om informatie te 
beschermen. Dit systeem werkt, en één van de raadsleden merkte daarom op: ‘als dingen goed gaan, 
moet je er geen regels voor opstellen’. Zeker gezien het feit dat er geen wettelijke verplichting is om 
dergelijke regels vast te stellen.  
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Eén van de functionarissen uit de organisatie gaf de raadsleden mee dat zij ook afspraken kunnen 
maken op het niveau van gebruik van applicaties, zoals het alleen hanteren van geijkte applicaties 
voor het downloaden en versturen van raadsstukken. Dit betreft dan applicaties die de gemeente ter 
beschikking heeft gesteld, en niet algemene faciliteiten zoals gmail. Hoewel er geen actieve wens 
bestond bij de aanwezige raadsleden om dergelijke afspraken te maken, gaven zij aan hier wel 
waarde in te zien. 
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Bijlage I - Bronnen en 
respondenten 

 

 

 

Documenten 

Op basis van een informatie-uitvraag heeft de gemeente Smallingerland het volgende bronmateriaal 
aangeleverd: 

∕ Autorisatiematrix Sociaal Domein Smallingerland (GWS 4 All-Suite) 

∕ Autorisatiematrix Suwinet Smallingerland 
∕ Autorisatietabel Key2Burgerzaken (01-11-2017) 
∕ B&W advies 1252746 Gegevensdeling en privacy in het sociaal domein  
∕ B&W advies 1918885 Brondocument aanvraag functionaris gegevensbescherming  
∕ B&W advies 2063144 Vaststelling privacy protocol en gebiedsteams en werkinstructie  
∕ B&W advies 2093611 B&W neemt kennis van AVG en project uitvoeren 
∕ B&W advies 2137457 Collegeverklaring ENSIA 
∕ B&W advies 2146321 Stand van zaken invoering algemene verordening 

gegevensbescherming 
∕ Beleidsdocument informatiebeveiliging 2017-2020 (vastgesteld 29-09-2017) 
∕ Beveiligingsplan en uitvoeringsplan 2017-2018 (vastgesteld 12-01-2018) 
∕ Bewerkersovereenkomst voorbeeld nieuwe zaaksysteem Green Valley 
∕ Bijlage bij Collegeverklaring ENSIA Suwinet (22-03-2018) 
∕ Bijlagen bij reglement interne gegevensverstrekking BRP 
∕ BRP reisdocumenten en rijbewijzen met handtekening (IBP 13-10-2017) 
∕ Concept B&W advies vaststellen privacyreglement 
∕ Concept Privacyreglement gemeente Smallingerland 
∕ Concept raadsvoorstel privacybeleid 
∕ Concept verwerkingsregister (27-03-2018) 
∕ Convenant RMC consultatieteam 2003 
∕ DigiD assesment 2016 (24 april 2017) 
∕ Getekende collegeverklaring ENSIA (22-03-2018) 
∕ Informatiebeleid (vastgesteld 13-05-2016) 
∕ Lijst werknemers en verantwoordelijkheden 
∕ MT Advies Recourse I-bewustwording (geaccordeerd) 
∕ Onderzoek taak overschrijdend gebruik RMC (juli 2017) 
∕ Onderzoek taak overschrijdend gebruik SOZA (juli 2017) 
∕ Pepperflow – ISMS 
∕ Presentatie AVG aan managementteam en college B&W 
∕ Presentatie beveiligingsincidenten en datalekken  
∕ Presentatie informatiebeveiliging (31-10-2017) 
∕ Privacyreglement leerplicht en RMC voortijdig schoolverlaten regio de Friese Wouden 
∕ Procedure autorisatie tot de lokale en de landelijke BRP (GBA-V) (09-10-2017) 
∕ Procedure communicatie over logging (09-10-2017) 
∕ Procedure inzagerecht (15-08-2017) 
∕ Procedure logging beleid FZ (16-09-2017) 
∕ Procedure meldplicht datalekken en incidenten (vastgesteld 27-09-2017) 
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∕ Procedure protocollering (18-12-2017) 
∕ Procedure verstrekken gegevens uit de BRP (18-12-2017) 
∕ Procedure verstrekking van gegevens aan organen van de gemeente (18-12-2017) 
∕ Procedure verstrekkingsbeperking (18-12-2017) 
∕ Projectplan ENSIA (03-07-2017) 
∕ Publicatie vaststelling IBP/PRB Reisdocumenten en rijbewijzen in BreedUit (02-11-2017) 
∕ Rapportage controle autorisaties lokale en landelijke BRP (GBA-V) (2017) 
∕ Richtlijn integriteit  
∕ Schriftelijke assurance bevestiging ENSIA  
∕ SUWI rapport RMC gebruiksbeheer (27-10-2017) 
∕ SUWI rapport SOZA gebruiksbeheer (27-10-2017) 
∕ Uittreksels management rapportage BRP 2017 (13-12-2017) 
∕ Uitvoeringsplan informatiebeveiliging  
∕ Veilig gebruik Suwinet Leerlingzaken – Conceptversie ter vervanging oude plan 
∕ Veilig gebruik Suwinet Sociale Zaken – Conceptversie ter vervanging oude plan 
∕ Verslag visitatiecommissie Smallingerland (11-05-2017) 
∕ Voorbeeld Change (ICT – WAC BowTie XP) 
∕ Voorbeelden communicatie op intranet omtrent AVG en informatiebeveiliging.  

Open bronnen 

Ter verdieping van het onderzoek zijn er aanvullende gegevens gebruikt uit de volgende open 
bronnen en documenten: 

/ Website gemeente Smallingerland (https://www.smallingerland.nl/) 
/ Website van Nederlandse Gemeenten (https://vng.nl/) 
/ Website IBD (https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/) 
/ Tactische Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse gemeenten – V.1.02 
/ Strategische Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse gemeenten – V.1.02 

Gesprekspartners 

Ter verdieping van deze quick-scan zijn drie groepsinterviews gehouden. De gespreksverslagen van 
deze interviews zijn ter verificatie aan de gesprekspartners voorgelegd en geaccordeerd. De 
verslagen dienen als achtergrondinformatie voor de Nota van Bevindingen. De lijst van geïnterviewde 
personen is bekend bij de rekenkamercommissie.  

 

 
  

https://vng.nl/
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Bijlage II - Normenkader 
 

 

 

 

 

 

Beleid 

Er is een privacybeleid en een informatieveiligheidsbeleid. 

De beleidsstukken beschrijven onder andere rollen en verantwoordelijkheden, werkprocessen, 

veiligheidsmaatregelen. 

Het beleid wordt periodiek up-to-date gebracht. 

In het privacybeleid en het informatiebeveiligingsbeleid van de gemeente wordt verwezen naar de relevante wettelijke 

kaders. 

De gemeenteraad heeft in het privacybeleid bepalingen vastgelegd over de borging van privacy in het algemeen en 

de bescherming van persoonsgegevens in het bijzonder en hierbij is ook de rolverdeling tussen college en raad 

vastgelegd. 

Het privacybeleid is afgestemd op de AVG. 

Governance en bewustzijn 

De rollen en verantwoordelijkheden op het gebied van informatieveiligheid/privacy zijn vastgelegd. 

Er is ten minste één CISO en één verantwoordelijke op het gebied van privacy. Voor medewerkers binnen de 

gemeenten is er een duidelijk aanspreekpunt op het gebied van privacy en informatieveiligheid. 

Er is rekening gehouden met de gevolgen van de AVG voor de governancestructuur (er is een Functionaris 

Gegevensbescherming). 

In de ambtelijke organisatie wordt organisatiebreed aandacht aan privacy informatieveiligheid besteed, bijvoorbeeld 

via intranet.  

Informatie over privacy en informatieveiligheid maakt deel uit van het inwerkprogramma van nieuwe medewerkers. 

Medewerkers ontvangen (de voor hun afdeling relevante) trainingen en communicatie omtrent privacy en 

informatieveiligheid.  

Uitvoering 

De gemeente heeft beveiligingsniveaus geïdentificeerd en haar systemen beveiligd. 

De gemeente heeft een procedure voor de omgang met incidenten. 

De gemeente heeft een procedure voor het melden van datalekken. 

Binnen de gemeentelijke organisatie is een controlemechanisme aanwezig dat ervoor zorgt dat er op de juiste wijze 

wordt omgegaan met privacygevoelige gegevens. 
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Mogelijke risico’s worden gesignaleerd. Hier wordt aantoonbaar actie op ondernomen. 

Wanneer van de standaard werkwijze wordt afgeweken, wordt onderbouwd waarom dit gebeurt.  

De gemeente heeft een register van gegevensverwerkingen. 

De wettelijke bewaartermijnen worden in acht genomen. 

De gemeente voert jaarlijks een audit of controle uit om te beoordelen of de gemeente ‘in control’ is op het gebied 

van informatieveiligheid. 

De gemeente heeft met partners convenanten afgesloten waarin de voorwaarden voor uitwisseling van 

persoonsgegevens staan. 

De gemeente controleert of bovenstaande afspraken worden nageleefd. 

De gemeente heeft bewerkersovereenkomsten afgesloten met organisaties die gegevens verwerken voor de 

gemeente. 

Informatie over de wijze waarop de gemeente met privacygevoelige gegevens omgaat is makkelijk vindbaar. 

Wanneer een inwoner contact zoekt met de gemeente geeft de betreffende medewerker proactief informatie over de 

wijze waarop de gemeente met privacygevoelige gegevens omgaat.  

Inwoners wordt om toestemming voor het verwerken van gegevens gevraagd, indien er geen wettelijke verplichting 

voor de gemeente bestaat om de gegevens te verwerken. 

Inwoners kunnen hun toestemming voor het verwerken van gegevens ook weer intrekken, indien er geen wettelijke 

verplichting voor de gemeente bestaat om gegevens te kunnen verwerken. 

Rol van de raad 

De gemeenteraad besteedt aandacht aan de onderwerpen privacy en informatieveiligheid 

De gemeenteraad wordt actief geïnformeerd over de borging van privacy en informatieveiligheid binnen de gemeente 

en bij organisaties waar zij mee werkt. 

Vragen vanuit de gemeenteraad over dit onderwerp worden adequaat beantwoord39. 

De organisatie weet wat er vanuit ENSIA nodig is om goed te rapporteren aan de gemeenteraad en handelt hiernaar. 

 

 
  

                                                             

39 De raad heeft over dit onderwerp tot op heden geen vragen gesteld. 
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Bijlage III – Uitgangspunten 
informatiebeveiliging 

 

 

 

 

 
Tabel B.1 Uitgangspunten informatiebeveiliging gemeente Smallingerland40 

1 
Burgers, bedrijven en organisaties moeten erop kunnen vertrouwen, dat gegevens in goede handen zijn bij de 

Gemeente Smallingerland. 

2 

Een betrouwbare informatievoorziening vormt een essentiële succesfactor voor een efficiënte en effectieve 

bedrijfsvoering. Omdat de gemeente Smallingerland onderdeel uitmaakt van de totale overheid en ook 

verbonden is met andere ketenpartijen, heeft een onveilige situatie bij de gemeente Smallingerland direct 

gevolgen voor de veiligheid van andere overheden of partijen. 

3 
Informatiebeveiliging is noodzakelijk om de betrouwbaarheid, integriteit, beschikbaarheid (continuïteit) en 

controleerbaarheid van de informatievoorziening te kunnen borgen. 

4 
De informatiebeveiligingstaken worden als integraal onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering in de 

organisatie belegd. 

5 
Informatiebeveiliging is niet vanzelfsprekend en moet georganiseerd worden. Het vergroten van het bewustzijn 

en acceptatie van medewerkers over informatiebeveiliging vraagt continue aandacht van het management. 

6 

Periodiek onafhankelijke controle is nodig om vast te stellen of de informatiebeveiliging voldoet aan het 

informatiebeveiligingsbeleid, respectievelijk of de uitgevoerde maatregelen voldoende zijn om het gewenste 

niveau van informatiebeveiliging te bewerkstelligen. 

7 
Informatiebeveiliging moet informatiebeveiligingsincidenten voorkomen, respectievelijk de effecten van het 

optreden van incidenten beperken. 

8 
Informatiebeveiligingsmaatregelen mogen niet ten koste gaan van de veiligheid van eigen personeel en van 

derden. 

9 

Het gewenste informatiebeveiligingsniveau wordt vastgelegd in de vorm van minimumeisen. Op basis van wet- 

en regelgeving, overeenkomsten met andere overheden en derden, of bij bijzonder kwetsbare en vitale 

componenten van de informatievoorziening, kan op onderdelen een hoger niveau van informatiebeveiliging 

gelden. 

10 

Medewerkers, zowel vast als tijdelijk, intern of extern, hebben een eigen verantwoordelijkheid voor hun gedrag 

binnen de gestelde normen en eisen en spreken elkaar aan op onveilig gedrag. Ook signaleren zij mogelijke 

zwakke plekken in de beveiliging en melden deze direct aan de leidinggevenden. De gemeente Smallingerland 

heeft vertrouwen in haar medewerkers, mede gebaseerd op het aannamebeleid, de geldende procedures en uit 

te voeren controles. Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring en/of integriteitsverklaring 

                                                             

40 Beleidsdocument informatiebeveiliging 2017-2020 (vastgesteld 29-09-2017) 



  

37 

 

getekend. Medewerkers moeten bekwaam zijn in het uitvoeren van de functietaken en in dat kader de 

benodigde opleidingen gevolgd hebben. 

11 
Personen krijgen niet meer autorisaties dan nodig zijn voor het uitvoeren van een taak. Waar noodzakelijk wordt 

functiescheiding toegepast. 
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Bijlage IV – Afkortingen- en 
begrippenlijst  

 
AP – Autoriteit Persoonsgegevens (tot 1 januari 2016 College bescherming persoonsgegevens). De 
AP houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens 
en adviseert over nieuwe regelgeving. 

APV – Algemeen Plaatselijke Verordening: een wetgevende regeling op gemeentelijk niveau. 

BAG – Basisregistratie Adressen en Gebouwen. 

BGT -  Basisregistratie Grootschalige  Topografie. 

BIG – Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten; gemeentelijke basisnormenkader voor 
informatieveiligheid. 

BRP – Basisregistratie personen.   

CISO – Chief Information Security Officer; specialist op het gebied van de Informatie 
Beveiligingsfunctie, genoemd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG). 

DigiD - Een systeem waarmee Nederlandse overheden op internet iemands identiteit kunnen 
verifiëren. 

ENSIA – Eenduidige Normatiek Single Information Audit: Systematiek voor verantwoording over 
informatieveiligheid. Het proces bestaat uit een voorbereiding, zelfevaluatie, horizontale 
verantwoording, verticale verantwoording en een evaluatie. 

FG – Functionaris voor de Gegevensbescherming. Functionaris die binnen de organisatie toezicht 
houdt op de toepassing en naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

IBD – Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten. 

P&C Cyclus - Cyclus van planning en control.  

PIA – Privacy Impact Assessment: Een instrument waarmee de risico’s op het gebied van privacy in 
kaart kunnen worden gebracht.   

Proportionaliteit –  Beginsel: een middel mag alleen gebruikt worden wanneer het in verhouding 
staat tot het doel.  

PUN – Paspoortuitvoeringsregeling Nederland. 

Subsidiariteit –  Beginsel: een middel is alleen toegestaan wanneer geen minder zwaarwegend 

middel hetzelfde doel kan bereiken. 
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Suwinet – Registratiesysteem; systeem van informatie-uitwisseling in de keten van werk en inkomen. 
Uitvloeisel van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen. 

Suwi – Wet Structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.  

Transparantie – In de context van politiek en bestuurszaken duidt dit begrip op openheid binnen een 
bestuurlijk of juridisch orgaan, zoals een overheid of een internationale instelling. 

Verwerkingsregister - Het verwerkingsregister bevat informatie over de persoonsgegevens die 
worden verwerkt. Het vervangt de bestaande verplichting uit de Wet bescherming persoonsgegevens 
om gegevensverwerkingen bij de Autoriteit Persoonsgegevens te melden. 

VNG – Vereniging van Nederlandse gemeenten.  

Wbp – Wet bescherming persoonsgegevens. Deze wet is na de invoering van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming op 25 mei 2018 niet meer van toepassing.  

Whitelisten – Het opstellen van een lijst met IP-adressen of servers waarvan email altijd wordt 
geaccepteerd. In het geval van Suwinet betreft dit het (dagelijkst) vaststellen van een lijst BSN’s die in 
Suwinet door medewerkers van de gemeente Smallingerland geraadpleegd mogen worden 

Wmo – Wet maatschappelijke ondersteuning; Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang 
mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wmo. Officieel 
heet deze wet Wmo 2015.  

 

 

 

 

 


