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1 Centraal privacy beleid
Op 16 mei 2018 heeft het algemeen bestuur het centrale privacy beleid vastgesteld. BSR geeft door de
vaststelling van het beleid duidelijk richting aan privacy en laat zien dat zij de privacy waarborgt, beschermt
en handhaaft. Het beleid is van toepassing op de gehele organisatie, met al haar processen en met objecten subjectgegevens (persoonsgegevens) van BSR. In 2019 is het vastgestelde beleid nog actueel en de
beschreven processen en acties worden nageleefd

2 IB-team
In 2019 heeft maandelijks overleg plaats gevonden tussen FG1, CISO2 en FIB3. Tijdens dit overleg werd
onder meer gesproken over geconstateerde datalekken, de verdere afwikkeling daarvan en hetgeen nog
dient te worden gerealiseerd op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en informatiebeveiliging.

3 Inrichting privacy module
Vanuit het accountability principe (artikel 5 lid 2 AVG) is BSR verplicht naleving van de AVG aantoonbaar
te maken. BSR gebruikt sinds begin 2018 de privacy tool van SEP. Deze tool is in 2019 volledig
(her)ingericht. Denk daarbij aan de registers van verwerkers met de daar bijbehorende overeenkomsten.

4 Archiefverordening & besluit informatiebeheer
Een archiefverordening regelt de zorg die het dagelijks bestuur heeft voor de archiefbescheiden, het
beheer, de personele en financiële middelen en het toezicht van de archivaris op het beheer. Naast de
archiefverordening dient ook een besluit informatiebeheer te worden vastgesteld. Het besluit
informatiebeheer bevat nadere voorschriften omtrent het beheer van de niet naar de archiefbewaarplaats
overgebrachte archiefbescheiden. De archiefverordening BSR is herschreven en opnieuw vastgesteld in
2019. Nieuw opgesteld is het besluit informatiebeheer, dat eveneens is vastgesteld. Dit zodat zowel de
archiefverordening als het besluit informatiebeheer voldoen aan de AVG wetgeving.

5 Datalekken
In 2019 zijn in de privacytool zes datalekken gemeld. 1 melding was van dien aard dat er melding is
gemaakt van een data lek bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De melding had betrekking op een fout
bij het versturen zuiveringsheffing voor bedrijven. Per abuis zijn bepaalde aanslagen zichtbaar op de
MijnOverheid omgeving van particulieren. Bedrijven vallen niet onder AVG, maar omdat er ook
eenmanszaken en VOF entiteiten zijn, is zekerheidshalve toch een melding gemaakt.

6 Ontwikkelingen
Om de medewerkers van BSR blijvend te informeren over wet- en regelgeving met betrekking tot privacy
en de rechten die betrokkenen in dat verband hebben, wordt in 2020 wederom aandacht hieraan besteed.
In 2020 zal de samenwerking met vergelijkbare samenwerkingsverbanden gecontinueerd worden. Tevens
zal de (D)PIA4 geïmplementeerd worden. Daarnaast zal het centrale leerplatform ( de BSR-academie) net
als in 2018 ingezet worden om de kennis en bewustwording omtrent de AVG te bevorderen. Alle
medewerkers van BSR zullen de e-learningmodules en kennistoetsen over privacy en de AVG voorgelegd
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krijgen. Momenteel geldt de huidige e-privacyrichtlijn alleen voor telecom bedrijven. In 2020 zal de huidige
e-privacyrichtlijn worden vervat in een verordening. Daardoor zal dit ook voor BSR van toepassing zijn. De
voorgestelde Europese e-privacy verordening is beter afgestemd op de nieuwe technologische realiteit.
Waarschijnlijk zal het beleid hierop moeten worden afgestemd.
Tiel, 20 januari 2020
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