
 
 

 

Aan het College van B&W van de gemeente Hilvarenbeek 

Postbus 3 

5080 AA HILVARENBEEK 

 

 

Hilvarenbeek,  28 augustus 2014. 

 

 

Betreft: schriftelijke vragen fractie Gemeenschapslijst inzake privacyrisico’s 

decentralisatie's conform artikel 44 van het Reglement van Orde.  

 

Geacht College, 

 

Op 1 januari krijgt onze gemeente er in het kader van de drie nieuwe wetten 

Jeugdzorg, WMO 2015 en de Participatiewet velerlei (zorg)taken bij. 

Met de overheveling van deze taken gaat veel overdracht van zeer persoonlijke 

gevens van inwoners gemoeid. 

Hierbij zal ook sprake zijn van verwerking van bijzondere persoonsgegevens zoals 

medische gegevens en strafrechtelijke persoonsgegevens. 

 

Daarnaast is van belang dat de decentralisatie van taken in het sociale domein en de 

daarmee gepaard gaande gevolgen voor de verwerking van persoonsgegevens niet 

afzonderlijk van elkaar kunnen worden gezien. Het is immers de bedoeling integraal 

te werken. Dat betekent een samenwerking tussen een flink aantal zorgaanbieders, 

ambtenaren, vrijwilligers, mantelzorgers, welzijnsorganisaties etc. 

 

Hiedoor ontstaan risico's op ondermeer het bovenmatig en onrechtmatig delen van 

persoonsgegevens, het gebuiken van persoonsgegevens voor een doel dat niet 

verenigbaar is met het oorspronkelijke doel en de beveiliging van deze gegevens. 

Hiervoor heeft het College Bescherming Persoonsgegevens de waarschuwing 

afgegeven dat bij de decentralisaties de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

onvoldoende gewaarborgd. is. 

 

Het advies is een privacyprotocol op te stellen, waarin de wettelijke regels en de 

gemaakte afspraken in het convenant met de zorgorganisaties worden opgenomen. 

Zo ontstaat een praktische handleiding voor de ambtenaren en hulpverleners waarin 

aangegeven staat welke gegevens wanneer wel en niet gedeeld mogen worden, met 

wie en op welke wijze. Ook staat daar in dat de hulpverlener of ambtenaar altijd 

actief toestemming moet vragen om gegevens te registreren of te delen (art 8 Wet 

bescherming persoonsgegevens, Wbp). Het gaat hierbij om de juridische "vrijwillige 

en geïnformeerde toestemming". Dit betekent dat er geen consequenties voor de 

hulpverlening mogen zijn als de cliënt geen toestemming geeft, maar ook dat de 

hulpverlener of ambtenaar openheid moet geven over waar de gegevens voor 

worden gebruikt en met wie de gegevens worden gedeeld (art 33-34 Wbp). 



Een ander belangrijk element in het privacyprotocol is dat burgers het recht hebben 

op dossierinzage (art 35 Wbp). Er moet een procedure zijn om gegevens te wijzigen 

of te verwijderen en om bezwaar te maken tegen gebruik van gegevens (art 36-42 

Wbp). 

Op deze manier is het voor alle partijen, inwoners, zorgaanbieders, ambtenaren, 

vrijwilligers etc. overzichtelijk wie welke gegevens verzamelt en gebruikt en met 

welk doel dat gebeurt. 

 

De Gemeenschapslijst vindt het van groot belang dat bij de verwerking van 

persoonsgegevens van de Hilvarenbeekse inwoners  uiterste zorgvuldigheid wordt 

betracht. Dat de gegevens goed zijn beveiligd en voldoen aan de wettelijke 

regelgeving. 

 

De fractie van de Gemeenschapslijst heeft n.a.v. bovenstaande dan ook de volgende 

vragen. 

 

1. Deelt het college de zorgen van de Gemeenschapslijst en onderkent zij 

het belang van een goede borging en bescherming van de gegevens uit de 

persoonlijke levenssfeer van onze inwoners? Zo niet waarom niet? 

 

2. Heeft het college een Privacy Impact Assessment (PIA) uitgevoerd of is 

het college bereid zelf een PIA uit te voeren, hetgeen verplicht is bij elk 

privacygevoelig wetsvoorstel om de risico's op te sporen en aan te pakken? 

Zo ja wanneer is dit uitgevoerd of wordt dit uitgevoerd? Zo niet waarom 

niet? 

 

3. Kan het college aangeven of er een convenant is afgesloten met 

zorgaanbieders om de privacy van de overdrachten te waarborgen? Zo ja 

kan de raad een afschrift van dit convenant ontvangen? Zo nee is het 

college voornemens een dergelijke convenant op te stellen? Zo ja, wanneer? 

Zo nee, waarom niet? 

 

4. Heeft het college een privacyprotocol opgesteld om de privacy te 

waarborgen? Zo ja kan de raad een afschrift hiervan ontvangen? Zo nee is 

het college voornemens een dergelijk protocol op te stellen? Zo ja, 

wanneer? Zo nee waarom niet? 

 

5. Zijn het convenant en privacyprotocol goedgekeurd door het College 

Bescherming Persoonsgegevens? Zo nee, waarom niet? 

 

6. Medisch beroepsgeheim is vastgelegd in een aparte wet, de WBGO. De 

ambtenaren vallen daar niet onder. Hoe denkt het college de 

vertrouwelijkheid van medische dossiers bij ambtenaren in te vullen? 

Kunnen ambtenaren gedwongen worden deze gegevens met derden te 

delen? 

 

7. Hoe denkt het college de gegevens van de verschillende sociale domeinen 

gescheiden te houden om te voldoen aan de wettelijke eis dat gegevens niet 

voor een ander doel gebruikt mogen worden dan waarvoor ze verzameld 

zijn (gegevens over bv werk en inkomen zijn niet bedoeld om te gebruiken 

voor jeugdzorg)? 

 



8. Is al bekend met welk ICT-systeem Hilvarenbeek gaat werken voor de 

verzameling van de persoonlijke gegevens van onze inwoners? Waarborgt 

dit systeem dat niet iedereen die op de een of andere wijze bij een situatie 

rondom een gezin/persoon betrokken is, zonder meer toegang krijgt tot 

privacygevoelige gegevens maar alleen die daar wettelijk toe gerechtigd 

zijn? 

 

9. Hoe is gewaarborgd dat persoonsgevoelige gegevens, nadat ze het doel 

hebben beantwoord, uit het systeem worden verwijderd? 

 

10. Heeft het college nagedacht hoe om te gaan en op te treden tegen 

eventuele lekken in het systeem dan wel onrechtmatig gebruik door de 

gebruikers van het systeem? 

 

 

Graag vernemen wij op korte termijn uw reactie. 

 

 

Hoogachtend,  

 

 

 

Namens de fractie Gemeenschapslijst 

 

Silvia Bloemsma-Damen 

Margret Hesselmans-Abrahams 


