
Van: Johan Rijbroek <johan.rijbroek@planet.nl> 

Datum: 12 november 2014 11:19:40 CET 

Onderwerp: FG functionaris verplicht per 2015, op straffe van E 1,= mio. boete. 

T.a.v.:  Haarlemse gemeenteraad 
T.a.v.:  Cie Samenleving 
  
( 1 Cie-commissielid per politieke fractie gemaild, voorzitter Cie Samenleving, secretaris Cie 
Samenleving ) 
  
T.b.v.: vergadering Cie Samenleving, komende donderdag 13 november 2014. 
O.v.v.: Rondvragen, in kader van wettelijke verplichting tot asnstelling Functionaris Gegevens 
bescherming, op straffe van E 1,= mio. boete. 
  
Beste leden van de commissie Samenleving, 
  
Ik wil u op de het volgende wetsvoorstel vanuit de EU wijzen. Deze kan zeer ingrijpend zijn voor 
uitvoering gemeetelijk beleid en de zorgstellingen. 

EU Legislation / General Data Protectkon Regulation 

Invoering van het wetsvoorstel van de GDPR ( Legislation: General Data Protection Regulation ) zal 
medio voorzien 2015 geschieden. Dit wetsvoorstel voorziet in de verplichting tot het aanstellen 
van                      een " Functionaris Gegevensbescherming " voor bedrijven en instellingen. 

Een FG functionaris is zeker verplicht, wanneer verwerking van persoongegevens plaats vindt. Denk 
hierbij aan klantgegevens, administratieve / , accountants gegevens, HRM-dossiers personeel. 

Bedrijven, die een dergelijke FG-functionaris benodigd hebben vallen onder de volgende 
categorieën;overheidsinstellingen en zorgaanbieders, organisaties met 250>fte, organisaties die 
persoongegevens verwerken ( financiële instellingen, diensverleners ), organisaties die gegevens 
verwerken van meer dan 5.000 personen ( o.a. webwinkels ).  
  
Indien bedrijven, die hieronder vallen, niet in de loop van 2015 aan de uitvoeringsverplichting van de 
wet voldoen ( na bekrachtiging van deze wet ), volgt een boete van E 1,= mio. voor overtreding. 

 Vragen: 

- Heeft de gemeente inzicht in het aantal zorgaanbieders met zorgcontract binnen regio Haarlem, die 
vallen onder één van deze categorieén van bedrijven / instellingen, zoals bovenstaand zijn vermeld? 

- Wat zijn consequenties voor de kostprijs / uur voor huishoudelijke hulp en medische zorg thuis voor 
cliënten? 

- Kan de gemeente Haarlem, als regio gemeente, voor uitvoering decentralisaties sociaal domein, aan 
deze wettelijke verplichting, medio 2015 voldoen? 

- Heeft dit gevolgen voor de uitvoering van het sociaal beleid, zoals omschreven staat, in kader van 
gemeentelijke regie-functie en uitvoering van haar wettelijke taak? 

- Wat zijn de gevolgen voor budgetreservering, externe inhuur? 

- Zijn er budgettaire consequenties voor de regio aan verbonden? 

 Met vriendelijke groet, 

Johan Rijbroek 

mailto:johan.rijbroek@planet.nl

	Van: Johan Rijbroek <johan.rijbroek@planet.nl> Datum: 12 november 2014 11:19:40 CET Onderwerp: FG functionaris verplicht per 2015, op straffe van E 1,= mio. boete.

