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Aan: ·Het college van burgemeester en wethouders 

 Van Breda 

 per mail verzonden 

 

Datum: 17 maart 2014 

 

Betreft:   Art. 41-vragen RvO  

 

Geacht college, 

D66 Breda wil dat gemeente de privacy van haar inwoners beter beschermt. Die staat namelijk 

onder druk doordat steeds meer activiteiten van de gemeenten raken aan die privacy. Denk aan de 

inzet van drones, toenemend cameratoezicht en het uitwisselen van parkeergegevens met de 

belastingdienst. Maar ook juist nu de gemeenten meer taken krijgt onder de nieuwe WMO en de 

Jeugdwet vindt D66 Breda een belangrijke aanleiding om goede afspraken te maken over privacy. 

Gemeenten kunnen een rol spelen bij het beschermen van de privacy van haar inwoners. Steeds 

meer van haar activiteiten raken aan die privacy en daarom is het van belang dat zij waarborgen 

inbouwen om die schending van privacy te voorkomen. 

Gemeenten zouden een privacy handvest moeten opstellen waarin afspraken worden gemaakt die 

de privacy van haar inwoners moet beschermen. Zo wil D66 dat vastgelegd wordt dat 

privacygevoelige informatie zorgvuldig wordt bewerkt en beveiligd, er regels komen over wie 

inzage krijgt in de Gemeentelijke Basisadministratie, er een privacy functionaris wordt aangesteld 

en burgers het recht krijgen om hun gegevens te laten verwijderen. Maar ook ligt er een 

belangrijke taak bij de gemeenteraad om te controleren of de toepassing van privacy schendende 

middelen juist gebeurt. 
 

1. Privacygevoelige informatie zorgvuldig verwerkt en beveiligd: 

Alle privacygevoelige informatie waarover de gemeente beschikt wordt behoorlijk en 

zorgvuldig verwerkt en beveiligd, in overeenstemming met de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens. 

2. Toegang tot een veilige website: 

Toegang tot een veilige website waarop persoonsgegevens alleen na toestemming van 

burgers en beveiligd worden opgeslagen en worden beschermd tegen misbruik en verlies, 

onbevoegde toegang, bewerking en openbaarmaking. 

3. Regels over wie inzage kunnen krijgen in het GBA: 

Regels over wie inzage kunnen krijgen in het GBA en burgers worden geïnformeerd indien 

hun persoonlijke gegevens worden gedeeld met derden; 

4. Maatregelen om persoonsgegevens definitief te verwijderen: 

Maatregelen om persoonsgegevens te verwijderen of niet-identificeerbaar te maken wanneer 

het niet langer noodzakelijk is deze te bewaren. 

5. De mogelijkheid om te allen tijde inzage te verkrijgen: 

Burgers krijgen de mogelijkheid om te allen tijde in te zien welke persoonsgegevens de 
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gemeente over hen heeft verzameld en deze informatie binnen vier weken na ontvangst van 

een inzage-verzoek te doen ontvangen. 

6. Persoonsgegevens kunnen worden verwijderd of gecorrigeerd: 

Burgers krijgen de mogelijkheid om hun persoonsgegevens door de gemeente te laten 

verwijderen of corrigeren. 

7. Een gemeentelijk privacy functionaris: 

De gemeente wijst een privacy functionaris aan die jaarlijks aan het college en aan de raad 

rapporteert over hoe het met privacybescherming door de gemeente gesteld is; 

8. Afspraken met de gemeenteraad over controle: 

Afspraken met de gemeenteraad over controle op de toepassing van privacy schendende 

middelen in het publieke domein zoals bijvoorbeeld drones, cameratoezicht, inzage in 

parkeergegevens. De burgemeester meldt bijvoorbeeld vooraf aan de gemeenteraad 

wanneer een middel zoals de drone boven de gemeente wordt ingezet. 
 

Vraag 1 Bent u van met ons van mening dat de gemeente Breda een Privacy Handvest 

volgens de bovenstaande uitgangspunten zou moeten opstellen. 

 

Vraag 2 Bent u met ons van mening dat de burger zoveel mogelijk zelf de regie moet 

kunnen houden over de eigen gegevens in gemeentelijke systemen? 

 

Vraag 3 Bent u met ons van mening dat de integrale benadering van de sociale wijkteams 

goede afspraken vergt zodat kennis op een zorgvuldige wijze wordt gedeeld? 

 

In afwachting van uw antwoorden. 

 

Met Hartelijke groet, 

 

Paul de Beer  

D66 Breda 
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