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1 Kernpunten 

1.1 Voor wie?  

Het Privacybeleidskader gemeente Doetinchem bevat managementafspraken tussen het college, 
directie en afdelingshoofden. De afspraken moeten worden nagekomen in alle gevallen dat 
persoonsgegevens worden gebruikt, opgeslagen of uitgewisseld (‘verwerking van 
persoonsgegevens’).  

1.2 Doel 

Het doel van het Privacybeleidskader Gemeente Doetinchem is om te waarborgen dat de 
gemeente Doetinchem de privacywetgeving naleeft zodat er sprake is van een behoorlijke en 
zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de wet.  

1.3 Visie  

Gemeente Doetinchem heeft als kernwaarden: authenticiteit, kwaliteit, creativiteit en 
duurzaamheid. In het verlengde daarvan geeft de gemeente voor wat betreft de verwerking van 
persoonsgegevens het volgende aan: 
 
‘Wij zijn een dienstverlenende, klantgerichte organisatie. De huidige manier van informatie 
uitwisselen vereist dat wij onze verantwoordelijkheid nemen en zorgvuldig omgaan met de 
privacy. Burgers en bedrijven mogen er daarom op vertrouwen dat wij handelen volgens de 
Wet bescherming persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens op een behoorlijke en 
zorgvuldige manier en zorgen voor passende beveiliging. Het college ziet erop toe dat de 
gemeentelijke organisatie de privacywetgeving naleeft. Dat begint bij de medewerkers, waarbij 
processen en systemen ondersteunend zijn. Bij dilemma's gaat de gemeente de dialoog aan, 
waarbij actief naar oplossingen wordt gezocht.’ 

1.4 Kernpunten 

1) Zorg voor privacy is een managementverantwoordelijkheid. Het college en proceseigenaren 
sturen op privacy volgens deze privacybeleidskaders: 

a) Een proceseigenaar voert, als onderdeel van zijn verantwoordelijkheden, regie en houdt 

toezicht op zijn proces(sen) op basis van deze privacybeleidskaders: 

b) Bij processen waaraan privacyrisico’s zijn verbonden, hanteert de proceseigenaar een 

procesplan. 

c) Een procesplan is duidelijk, actueel, stemt overeen met de werkelijkheid en wordt 

periodiek geëvalueerd.  

d) Binnen een proces worden gegevens alleen verwerkt voor het realiseren van het 

procesdoel.  

e) Binnen een proces wordt geen illegale informatie  (in strijd met wet- en regelgeving 

waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens) verwerkt en wordt daar waar nodig 

informatie afgeschermd zodat niet iedereen de informatie kan raadplegen. 

f) Een procesplan benoemt de waarborgen voor eerlijke, veilige en betrouwbare 

procesvoering. 

g) Een procesplan omvat eventuele opdrachten aan uitvoeringsorganisaties en afspraken 

over toezicht door de proceseigenaar op goede uitvoering van werkzaamheden. 

h) Een proceseigenaar handelt vragen of klachten van inwoners of medewerkers binnen twee 

weken af.  

i) Bij privacyincidenten hanteert de proceseigenaar een incidentenprocedure. 
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2) Het college voorziet in een team van professionals dat het college en de proceseigenaren 

ondersteunt in de privacybeleidsvoering. 

3) Het college voorziet in faciliteiten voor bewustwording en training. 

4) De gemeente Doetinchem  hanteert een systeem voor privacy-incidentmanagement. 

5) De gemeente Doetinchem evalueert  met een zekere regelmaat de doeltreffendheid en de 

doelmatigheid van dit privacybeleidskader. 

6) Het college informeert de raad periodiek over de privacybeleidsvoering. 

7) Het college handhaaft het privacybeleid.  
 
Dit  privacybeleids(kader) is van toepassing op de volledige gemeente voor zover hierbij gewerkt 
wordt met persoonsgegevens.  
 
Het privacybeleid omvat zowel bedrijfsprocessen als de onderliggende voorzieningen voor 
informatieverwerking en gegevensopslag. Papieren of digitale informatieverwerking maakt geen 
verschil. Het privacybeleid is ook van toepassing op processen die de gemeente Doetinchem 
uitbesteedt, inkoopt of op een andere manier organiseert en waarbij de gemeente voor wat betreft 
de verwerking van gegevens kan worden aangemerkt als verantwoordelijke in de zin van de Wet 
bescherming persoonsgegevens. Denk in dit verband bijvoorbeeld aan Buurtplein B.V. In dat 
geval wordt tussen de gemeente en de andere organisatie die als bewerker in de zin van de Wet 
bescherming persoonsgegevens kan worden aangemerkt een bewerkerovereenkomst gesloten. De 
gemeente hanteert hiervoor een door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld 
model.  
 
Het privacybeleid omvat de gehele ‘data life cycle’: van het genereren of verzamelen van gegevens, 
het dagelijkse gebruik ervan en de gegevensopslag tot en met de archivering en vernietiging 
ervan. 
 
Het privacybeleid is van toepassing op de verwerking van statistische of geanonimiseerde 
gegevens, voor zover niet kan worden uitgesloten dat personen kunnen worden geïdentificeerd of 
geprofileerd. 

1.5 Raakvlakken en overlap met andere beleidsthema’s 

Het privacybeleid van de Gemeente Doetinchem heeft raakvlakken met andere beleidsthema’s. In 
dit verband kunnen worden genoemd:  
 
Integriteitsbeleid 
Privacybeleid is wettelijk gekoppeld aan de beginselen van behoorlijk bestuur en is daarmee 
ondersteunend aan het gemeentelijk integriteitsbeleid. 
 
Kwaliteitsbeleid 
Privacybeleid richt zich in belangrijke mate op het waarborgen van een kwalitatief goede 
administratieve organisatie. Een kwalitatief goede administratieve organisatie is voorwaardelijk 
voor klantgerichte en klantvriendelijke gemeentelijke taakuitoefening en goed werkgeverschap 
(‘de mens centraal’). 
 
Continuïteit- en risicomanagement 
Privacybeleid schept waarborgen op het gebied van continuïteit en risicomanagement omdat 
privacybeleid afbreuk- en aansprakelijkheidsrisico’s tegengaat en voorkomt dat werkprocessen 
spaak lopen omdat de bijbehorende gegevensverwerking een schending van het recht op privacy 
inhouden.  
 
Informatiebeveiliging 
Privacybeleid ondersteunt het informatiebeveiligingsbeleid door de nadrukkelijke aandacht voor 
het tegengaan van privacyincidenten die de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid 
aantasten van de gemeentelijke informatievoorzieningen en opgeslagen persoonsgegevens. 
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Informatiebeveiliging wordt uitgevoerd vanuit het Informatiebeveiligingsbeleid Doetinchem 
2015- 2019. 

2 Privacy management 

Het college van de gemeente Doetinchem is verantwoordelijk voor de naleving van 
privacywetgeving en handelt in dat kader proactief op basis van afweging van belangen en risico’s 
bij de verwerking van persoonsgegevens zodat deze evenwichtig plaatsvindt. Dat wil zeggen: 
behoorlijk, zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. Privacy management is SMART-
georganiseerd en heeft aandacht binnen de planning & control-cyclus van de gemeentelijke 
organisatie. Het college legt over de uitvoering van het privacybeleid periodiek verantwoording af 
aan de raad en betracht beleidstransparantie met behulp van publieksvoorlichting. 

2.1 Managementstructuur 

 
Het college is verantwoordelijk voor het voorzien in passende privacywaarborgen bij de 
uitvoering van gemeentelijke taken. Privacy valt onder de verantwoordelijkheid van de 
portefeuillehouder bedrijfsvoering. Het college voorziet in een consulent privacy die als 
bestuurlijk aanspreekpunt de portefeuillehouder bedrijfsvoering heeft. De consulent privacy  
ondersteunt proceseigenaren  daar waar nodig bij de uitvoering van het gemeentelijk 
privacybeleid. Afdelingshoofden zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van gemeentelijke taken 
onverminderd de eindverantwoordelijkheid hiervoor van de algemeen directeur/secretaris. 

2.2 Proceseigenaarschap  

De algemeen directeur is verantwoordelijk dat de uitoefening van gemeentelijke taken binnen de 
grenzen van dit privacybeleidskader plaatsvindt.  In dat kader geldt het volgende: 
  De algemeen directeur is ‘hoofdproceseigenaar’. 
  De hoofdproceseigenaar mandateert in de praktijk verantwoordelijkheden aan verschillende 

afdelingshoofden. Dit zijn ‘subproceseigenaren’. 
  Het college blijft eindverantwoordelijk voor de privacybestendigheid van gemeentelijke 

processen als de ‘verantwoordelijke’ in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens 
(Wbp).  

 
Subproceseigenaren voeren regie over hun proces(sen) op basis van procesplannen (zie hierna in 
4.2) die voldoende overzicht bieden van de procesvoering voor effectieve sturing. Een procesplan 
dient te passen binnen dit privacybeleidskader en is steeds in overeenstemming met de feitelijke 
situatie.  
 
Een subproceseigenaar houdt pro-actief toezicht op de privacybestendige organisatie van zijn 
proces en documenteert keuzes en oplossingen als bijlagen van het procesplan.  

3 Privacybeleid gemeente Doetinchem 

3.1 Algemeen 

De gemeente Doetinchem is zich bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die 
gepaard gaat met de verwerking van persoonsgegevens. Om deze reden: 

 voert de gemeente Doetinchem proactief privacybeleid op basis van dit privacybeleidskader; 
 faciliteert gemeente Doetinchem de uitoefening van rechten van personen, bijvoorbeeld 

burgers; 
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 bewaakt de gemeente Doetinchem de nakoming van wet- en regelgeving op het gebied van 
privacybescherming. 

3.2 Noodzakelijke gegevensverwerking 

Proceseigenaren verwerken persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doelen:  
1. de uitoefening van publieke taken; 
2. de nakoming van wettelijke plichten; 
3. de vrijwaring van vitale belangen voor de betrokkene(n); 
4. de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst waarbij een betrokkene partij is; 
5. de behartiging van een gerechtvaardigd belang van de gemeente Doetinchem of een derde aan 

wie gegevens worden verstrekt, tenzij het recht op de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer prevaleert. 

 
Proceseigenaren zorgen ervoor dat persoonsgegevens niet verder worden verwerkt op een wijze 
die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Dit is het vereiste van 
doelbinding. Het is dus niet toegestaan om gegevens van burgers die een subsidieaanvraag 
hebben ingediend voor energiebesparende maatregelen aan hun woning, te verstrekken aan een 
leverancier van energiezuinige CV-ketels. 
 
Proceseigenaren houden zich ook aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. Het 
proportionaliteitsbeginsel houdt in dat de inbreuk op de belangen van de bij de verwerking van 
persoonsgegevens betrokkene niet onevenredig mag zijn in verhouding tot het met de verwerking 
te dienen doel. Ingevolge het subsidiariteitsbeginsel mag het doel waarvoor de persoonsgegevens 
worden verwerkt in redelijkheid niet op een andere, voor de bij de verwerking van 
persoonsgegevens betrokkene, minder nadelige wijze kunnen worden verwerkelijkt. 

3.3 Kapstokregeling 

Dit Privacybeleidskader heeft een algemeen karakter en een raamwerkfunctie. In die zin is sprake 
van een kapstokregeling. Het zoomt niet in op de spelregels die kunnen gelden voor specifieke 
activiteiten. Voor zover dit speelt wordt via themabeleid en procesplannen nadere invulling aan 
het Privacybeleidskader gegeven. Themabeleid beschrijft de aanpak op specifieke thema’s 
bijvoorbeeld het sociale domein of burgerzaken.  
 
Procesplannen beschrijven werkprocessen, de bijbehorende gegevensverwerking en de 
privacywaarborgen waarmee de werkprocessen omkleed zijn zodat een privacybestendige aanpak 
ontstaat. 
 
Dit Privacybeleidskader Gemeente Doetinchem, het themabeleid, procesplannen en de 
daadwerkelijke uitvoering hiervan vormen samen het privacybeleid Gemeente Doetinchem. In 
geval van tegenstrijdigheid heeft het Privacybeleidskader Gemeente Doetinchem voorrang.  

3.4 Inachtneming bijzondere wettelijke voorschriften 

Via dit Privacybeleidskader Gemeente Doetinchem geeft de gemeente uitvoering aan de Wet 
bescherming persoonsgegevens. Voor zover van toepassing houden proceseigenaren tevens 
rekening met bijzondere wettelijke voorschriften. Met name privacy-relevante bepalingen in de 
Wet basisregistratie personen, de Telecommunicatiewet, de Jeugdwet en de Wet 
maatschappelijke ondersteuning 2015. 
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4 Gedragsnormen voor proceseigenaren 

Het college verwacht van een proceseigenaar een behoorlijke en zorgvuldige gegevensverwerking 
in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en andere relevante wet- en 
regelgevingen en een goede regievoering. Hier hoort ook bij toezicht op subproceseigenaren en de 
bewaking van de privacy in de ketensamenwerking.  
Het privacybeleid zoals vastgelegd in themabeleid, procesplannen en uitwerkingen daarvan moet 
concreet zijn: voor iedereen dient duidelijk te zijn wie verantwoordelijk is voor wat. Goede 
regievoering veronderstelt dat de proceseigenaar zich bewust is van de privacyrisico’s die verband 
houden met zijn proces en voorziet in praktische oplossingen (proceswaarborgen) waarmee hij 
die risico’s tegengaat. 

4.1 Evenwichtige aanpak 

Een proceseigenaar voert de regie over de verwerking van persoonsgegevens waar hij 
verantwoordelijk voor is.In dat kader kan hij zijn proces(sen), gegevensopslag en eventueel 
gegevensuitwisseling onderwerpen aan een privacy impact assessment. Door middel hiervan 
wordt de impact van privacyschendingen voor de organisatie en betrokkene geanalyseerd. Van 
genoemde schendingen is sprake in de volgende gevallen:  
 
1. Illegale gegevensverwerking: gebruik, opslag of uitwisseling van informatie is bij wet 

verboden. Illegale gegevensverwerking is dus gegevensverwerking in strijd met wet- en 
regelgeving waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. 

2. Onvoldoende afgewogen gegevensverwerking – bij keuzes over de opzet en werking 
van informatievoorzieningen wordt privacy meegewogen om – alle factoren in aanmerking 
genomen – te kunnen kiezen voor de meest privacyvriendelijke oplossing (‘subsidiariteit’) 

3. Disproportionele gegevensverwerking: gebruik, opslag of uitwisseling van informatie is 
(a) ontoereikend of juist overmatig of (b) het organisatiebelang bij de gegevensverwerking is 
klein terwijl personen door de gegevensverwerking substantieel benadeeld worden. 

4. Onnauwkeurige gegevensverwerking: de gebruikte, opslagen of uitwisselde informatie 
is geen juiste weergave van de werkelijkheid. 

5. Irrelevante gegevensverwerking: de gebruikte, opslagen of uitwisselde informatie doet 
niet terzake of is verouderd. 

6. Onveilige informatieverwerking: de gebruikte, opslagen of uitwisselde informatie dreigt 
te gemakkelijk toegankelijk te zijn, gemanipuleerd te worden of onbeschikbaar te zijn. 

7. Niet-inachtneming van bijzondere wettelijke voorschriften: bij gebruik, opslag of 
uitwisseling van informatie worden formele verplichtingen veronachtzaamd1. 

4.2 Procesplan 

De proceseigenaar legt de afspraken rond gegevensverwerking en -beveiliging (informatiebeleid) 
vast in een procesplan. Dit vereist dat de proceseigenaar een inventarisatie maakt van de 
gegevensverwerkingen waar hij verantwoordelijk voor is. In dat verband kan hij gebruik maken 
van het privacyregister van de gemeente. Hierin zijn alle gegevensverwerkingen binnen de 
gemeente opgenomen.  

4.3 Beheer procesplan 

De proceseigenaar is verantwoordelijk voor het beheer van zijn procesplan. Aangezien er binnen 
de gemeente sprake is van diverse subproceseigenaren, hoort de hoofdproceseigenaar in ieder 
geval goed geïnformeerd te zijn over de hoofdlijnen.  

                                                           
1
 Niet-nakoming van: meldplichten, bijzondere regels voor internationaal gegevensverkeer, wettelijke termijnen, verplicht voorafgaand onderzoek 

AP, toestemmingsverplichtingen 
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De gedetailleerde procesplannen worden verzorgd door de subproceseigenaren, terwijl een 
hoofdlijnen-procesplan de hoofdproceseigenaar in staat stelt om door te vragen. 
 
Een procesplan en de feitelijke situatie dienen altijd met elkaar in overeenstemming te zijn. 
Wanneer zich incidenten voordoen of er een noodzaak is de procesvoering aan te passen, is het 
belangrijk om na te gaan hoe een en ander zich verhoudt tot het procesplan. Mogelijk moet het 
procesplan worden geactualiseerd. Misschien blijkt dat nieuwe plannen op gespannen voet staan 
met oorspronkelijke uitgangspunten in het procesplan. Een procesplan hoort in ieder geval 
periodiek te worden geëvalueerd. De verantwoordelijkheid voor deze evaluatie, het hoe en 
wanneer, berust bij de proceseigenaar.  

5 Privacyservices 

5.1 Rechten 

Personen waaronder burgers hebben er recht op dat: 

 de Gemeente Doetinchem binnen deze privacybeleidskaders opereert; 
 de Gemeente Doetinchem informatie verschaft over de doelen van informatieverwerking en 

privacybeleidsvoering; 
 zij inzage in hun eigen gegevens hebben; 

 zij – in geval van fouten – hun gegevens kunnen (laten) verbeteren of verwijderen; 
 zij  tegen het gebruik van hun gegevens verzet kunnen aan tekenen hetgeen tot gevolg heeft dat 

de Gemeente Doetinchem verplicht is tot het maken van een afweging;  

 zij de Gemeente Doetinchem bij niet-naleving van het gemeentelijk privacybeleid (of de wet) 
hierop mogen aanspreken. 

5.2 Vragen 

Bij schriftelijke of mondelinge vragen: 
 kunnen personen  zich wenden tot het Klant Contact Centre (KCC) wat zodanig is ingericht dat 

vragen daadwerkelijk kunnen worden afgehandeld; 
 vragen worden zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken afgehandeld. 

5.3 Klachten 

 Een niet tot tevredenheid afgehandelde vraag geeft personen het recht om zich opnieuw te 
wenden tot klachtenfunctionaris van de gemeente Doetinchem; 

  De klacht wordt geregistreerd; 
 Klachten worden zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen tien weken afgehandeld. 

6 Privacy programma 

6.1 Bewustwording en training 

Het college bevordert samen met hoofdproceseigenaren een privacybewuste organisatiecultuur 
via voorbeeldgedrag en door te voorzien in de middelen voor bewustwording en, zo nodig, 
training van medewerkers en leidinggevenden. 
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6.2 PR & communicatie 

Het college is transparant over de privacybeleidsvoering en voert op dit thema evenwichtig 
communicatiebeleid waarbij proceseigenaren zo nodig voorzien in bijzondere voorlichting aan 
specifieke doelgroepen. 

6.3 Informatievoorzieningen 

Het college draagt zorg voor privacybestendige informatievoorzieningen en gegevensopslag. 
Proceseigenaren dragen hieraan bij.   

6.4 Archiefbeleid, managementinformatie, gegevensvernietiging 

Het college voorziet samen met proceseigenaren in adequate oplossingen voor archivering, 
gegevensvernietiging en omzetting van gegevens in statistische informatie 
(managementinformatie). 

6.5 Informatiebeveiliging 

Het college ziet erop toe dat informatieveiligheid van de gemeentelijke organisatie voldoet aan de 
Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten en de gemeente beschikt over een Security Officer die 
samenwerkt met de portefeuillehouder bedrijfsvoering. Geheimhoudingsverklaringen zijn 
instrumenten binnen de gemeentelijke aanpak voor privacybescherming en informatieveiligheid.  
 
In een aantal gevallen is de gemeente wettelijk verplicht verwerkingen met persoonsgegevens te 
melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De privacybeheerder houdt hiertoe een 
privacyregister bij. Dit is een inventarisatie van alle verwerkingen met persoonsgegevens binnen 
de gemeente Doetinchem. Om het privacyregister actueel te houden geven proceseigenaren  
mutaties door aan de privacybeheerder. De privacybeheerder is gemandateerd om meldingen te 
doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens van verwerkingen die niet onder het vrijstellingsbesluit 
op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens vallen. 

6.6 Regeling privacyincidenten   

Het college voorziet in een procedure die onder de verantwoordelijkheid valt van de 
portefeuillehouder bedrijfsvoering. De procedure bevat in ieder geval een meldplicht voor 
gebeurtenissen die de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van 
informatievoorzieningen en gegevensopslag aantasten.  

6.7 Beleidsevaluatie 

Hoofdproceseigenaren doen  periodiek verslag aan de portefeuillehouder bedrijfsvoering van hun 
privacybeleid, oplossingen en incidenten die onder hun verantwoordelijkheid hebben 
voorgedaan.  
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7 Quick scan 

Vragen, klachten en het incident management zijn in wezen steekproefsgewijze toetsing van de 
privacybeleidsvoering. Om niet voor verrassingen te worden geplaatst, is het zaak dat 
proceseigenaren ook zelf periodiek (laten) controleren in hoeverre beleidsvoering en feitelijke 
situatie met elkaar overeenstemmen. Dit kan via een quick scan die wordt uitgevoerd door 
medewerkers van de gemeente die terzake deskundig zijn. Vanuit de toezichthouder, de Autoriteit 
Persoonsgegevens, wordt zelfregulering aangemoedigd. In dat kader past een actieve houding van 
de proceseigenaren om de wettelijke bepalingen binnen de eigen organisatie adequaat in te 
vullen. 
 
 
 


