Commissie

Portefeuillehouder
Y.P. van Mastrigt

Raadsvoorstel

Organisatie onderdeel
Griffie/ Juridische Zaken
E-mail opsteller

Onderwerp
Protocol publiceren persoonsgegevens op het BIS

Jelle.Clemens@stichtsevecht.nl

Begrotingswijziging
n.v.t.

0346254068

Telefoonnummer opsteller

Registratie nummer
Z/18/144566-VB/18/94204

Aan de gemeenteraad
Voorgesteld Besluit
Het “Protocol publiceren persoonsgegevens op het Bestuursinformatiesysteem (BIS)” vast te stellen.
Samenvatting
Sinds het voorjaar maakt de raad gebruik van een nieuw bestuursinformatiesysteem. De publicatie
van stukken op het bestuursinformatiesysteem valt onder de verantwoordelijkheid van de raad. De
Autoriteit Persoonsgegevens heeft in een brief aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
aangegeven dat gemeenten zich aan de privacyregels moeten houden bij de online publicatie van
persoonsgegevens. Bij de implementatie van het bestuursinformatiesysteem zijn dan ook afspraken
gemaakt over het publiceren van persoonsgegevens op het bestuursinformatiesysteem. Deze
afspraken zijn opgenomen in het voorliggende Protocol. Zowel de Griffie als de vakteams die stukken
aanleveren voor publicatie zijn hier nauw bij betrokken en werken al in overeenstemming met de
afspraken uit het protocol.

Bijlagen
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1. Protocol publiceren persoonsgegevens op het BIS
2. Brief van de Autoriteit Persoonsgegeven aan de VNG
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Doel en beoogd maatschappelijk effect
Een goede afweging tussen het belang van bestuurlijke transparantie aan de ene kant en het
beschermen van de persoonsgegevens van individuen aan de andere kant staat centraal bij de
afspraken die in het Protocol zijn opgenomen. Onze inwoners worden door het vaststellen van het
Protocol duidelijk geïnformeerd over de wijze waarop de gemeente omgaat met persoonsgegevens in
het kader van het online publiceren van ingekomen stukken gericht aan de raad.
Relatie met bestaand beleid en regelgeving
Het Protocol is een uitwerking van het door de raad vastgestelde privacybeleid en
-reglement met betrekking tot de persoonsgegevens die onder verantwoordelijkheid van de raad
worden verwerkt. Hierin staan de beginselen uit de AVG opgenomen, alsmede dat er passende
organisatorische en technische maatregelen worden getroffen voor de bescherming van
persoonsgegevens. Uw raad heeft dit beleid en reglement op 2 oktober 2018 vastgesteld.
Argumenten
In het licht van de AVG en het privacybeleid kunnen de afspraken uit het Protocol gezien worden als
organisatorische maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens. De Autoriteit
Persoonsgegevens (AP) heeft in een brief aan de VNG duidelijk gemaakt dat gemeenten zich
moeten houden aan de privacywetgeving bij het online publiceren van persoonsgegevens. Door het
vaststellen van het Protocol zijn er transparante regels over de wijze waarop de Griffie omgaat met
bijvoorbeeld ingekomen stukken van inwoners, zienswijzen en bezwaarschriften.
Voor het opstellen van het Protocol is gebruikt gemaakt van een model die door meerdere
gemeenten wordt gehanteerd. Dit model hebben wij uitvoerig besproken met medewerkers van de
Griffie en de vakteams om zo tot afspraken te komen die passen bij onze werkwijze en die
tegelijkertijd voldoen aan de privacywetgeving. Een goede afweging tussen het belang van
bestuurlijke transparantie aan de ene kant en het beschermen van de persoonsgegevens van
individuen aan de andere kant staat hierbij centraal.
Hieronder een opsomming van de belangrijkste argumenten:
- Door het vaststellen van het Protocol wordt voldaan aan de beginselen uit de Algemene
Verordening Gegevensbescherming en het privacybeleid van de raad.
- Vanuit de uitvoering is er behoefte aan duidelijke vastgestelde afspraken met betrekking tot
het publiceren van stukken met persoonsgegevens op het BIS.
- Het protocol zorgt voor transparantie richting onze inwoners over de wijze waarop de
gemeente omgaat met bijvoorbeeld het publiceren van ingekomen stukken of zienswijzen.
- De afspraken zijn afgestemd met de Griffie en verschillende vakteams, zodat deze ook
praktisch uitvoerbaar zijn.
Kanttekeningen
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De regels zijn opgesteld naar aanleiding van de brief van de AP aan de VNG. De regels beschermen
in hoge mate de persoonsgegevens van inwoners bij online publicaties op het BIS. De keerzijde is
dat er wordt ingeleverd op transparantie; de (online) privacy van inwoners weegt zwaarder dan het
openbaar maken van de indiener van bepaalde stukken bij de raad. Dit heeft mogelijk impact op het
publieke debat bij het besluitvormingsproces.
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Artikel 3 onder e van het Protocol biedt daarentegen wel een hardheidsclausule voor het publiceren
van persoonsgegevens die een rol spelen bij de besluitvorming indien het belang van openbaarheid
dusdanig groot is dat deze moet prevaleren boven de privacy van de indieners van bepaalde
stukken. Dit is echter wel de uitzondering op de regel, die degelijk onderbouwd moet worden.
Communicatie
Het protocol zal worden gepubliceerd zodat inwoners hier kennis van kunnen nemen. Intern zal het
Protocol worden gedeeld op Samen@work (intranet).
Financiën, risico’s en indicatoren
Er zijn geen directe financiële risico’s verbonden aan het vaststellen van het Protocol. Het niet
voldoen aan de AVG kan leiden tot een bestuurlijke boete van de AP.
13 november 2018
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht
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