
 
Onderwerp: Privacybeleid en implementatieplan AVG 
T.b.v.: Algemeen Bestuur d.d. 29-03-2018  Pagina 1 van 2 

 
 
 

Aanbiedingsbrief  

 
aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht 
van: Dagelijks Bestuur 
steller: Betsie Panjer en Dennis Baaten 
onderwerp: AP04.1a_Privacybeleid en implementatieplan AVG 
t.b.v.: AB d.d. 29-03-2018 
bijlage: b) Privacybeleid 

c) Implementatieplan AVG 
 
 
Status 
 
X ter kennisneming 
O ter (oriëntatie) bespreking 
O ter besluitvorming 
 
 
Samenvatting 
 
25 mei 2018 moet de RUD Utrecht voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het 
voorliggende privacybeleid en het bijhorende implementatieplan beschrijven respectievelijk de kaders die als 
gevolg van de AVG van toepassing zijn op de RUD Utrecht, en de acties die noodzakelijk zijn om het beleid te 
kunnen implementeren. 
 
Het privacybeleid is feitelijk een samenvatting en interpretatie van de belangrijkste aspecten uit de AVG. Per 
behandeld onderwerp wordt telkens expliciet aangegeven wat op hoofdlijnen de gevolgen zijn voor de RUD 
Utrecht. Hiermee ontstaan als het ware eisen waaraan de RUD invulling dient te geven. Deze eisen vormen de 
basis voor het implementatieplan AVG waarin per eis de benodigde acties nader zijn uitgewerkt.  
 
Op grote lijnen stelt de AVG eigenlijk twee soorten eisen aan organisaties. Enerzijds is er een aantal 
juridisch/administratieve taken die ingevuld dienen te worden. Anderzijds wordt geëist dat organisaties hun 
informatiebeveiliging op orde hebben, om verwerkte persoonsgegevens voldoende te kunnen beschermen. Hier 
ligt ook de relatie met informatiebeveiligingsbeleid en de BIG implementatie; dit zijn namelijk de maatregelen die 
de RUD Utrecht neemt om de veiligheid van (persoons)gegevens te borgen. 
 
Potentiele toekomstige beleidsaanpassingen 
Zoals ook beschreven in het privacybeleid kunnen er in de toekomst nog wijzigingen worden aangebracht in dit 
beleid. Deze wijzigingen zijn het gevolg van: 

• Voortschrijdend inzicht inzake de interpretatie van de AVG en beschikbaar gekomen publicaties; 
• Verschijnen van de definitieve “Uitvoeringswet AVG”; 
• Juridische toets inzake positie t.o.v. de gemeenten (klanten): verwerker of 

verwerkingsverantwoordelijke. Zie ook hoofdstuk 9.2 uit het beleid voor meer informatie. 
 
 
Voorstel 
 
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om: 

1. het privacybeleid en het implementatieplan AVG voor kennisgeving aan te nemen. 
 
 
Communicatie en medezeggenschap 
 
Het plan moet breed worden gecommuniceerd in de organisatie, dit is een eerste stap in bewustmaking van de 
medewerkers inzake de impact en consequenties die de implementatie van de maatregelen naar aanleiding van 
deze  wetgeving met zich meebrengt 
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Financiën 
 
NvT 
 
 
Juridische toets 
 
Het uitvoeren van dit plan is noodzakelijk om per 25 mei 2018 te voldoen aan wetgeving. Voldoen we niet aan de 
AVG dan lopen we het risico dat er hoge boetes worden opgelegd door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 
Er zijn twee categorieën overtredingen en bijbehorende maximale boetes: 

1. Verantwoordelijken (organisaties die persoonsgegevens verwerken) hebben onder de AVG bepaalde 
verplichtingen, zoals de verantwoordingsplicht. 
Komt een verantwoordelijke (een van) deze verplichtingen niet na, dan kan de AP een boete opleggen 
van maximaal 10 miljoen euro. Of een boete van 2% van de wereldwijde jaaromzet, mocht dat bedrag 
hoger uitkomen. 

2. Overtreedt een verantwoordelijke de beginselen of grondslagen van de AVG of de privacyrechten van de 
betrokkenen (de mensen van wie de organisatie gegevens verwerkt),  
dan kan de AP een boete opleggen van maximaal 20 miljoen euro. Of een boete van 4% van de 
wereldwijde jaaromzet, mocht dat bedrag hoger uitkomen. 

 
 
Toelichting 
 
Zie voor de verdere context en wijze van realisatie het bijgesloten privacybeleid en implementatieplan AVG. 


