
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte heer Plasterk, 

 

 

Graag vragen wij uw aandacht voor de financiële gevolgen die nieuwe Europese regelgeving op 

het gebied van gegevensbescherming de komende jaren zal gaan hebben voor gemeenten.  

 

Op 25 mei 2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking 

getreden. Deze Europese wetgeving heeft een directe werking en zal binnen twee jaar de basis 

zijn van de nationale wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Op 25 mei 2018 

zullen alle gemeenten aan de nieuwe regels moeten voldoen. 

 

De AVG zal een aanzienlijke impact hebben op gemeenten, aangezien het verwerken van 

persoonsgegevens tot de primaire taken van gemeenten behoort. Op een aantal punten zullen 

de wijzigingen in regelgeving ook tot structureel hogere kosten voor gemeenten leiden. Zo wordt 

het verplicht om een functionaris gegevensbescherming aan te stellen. Daarnaast worden 

gemeenten verplicht actief beleid te voeren op privacy en maatregelen te treffen om burgers te 

informeren over hoe de gemeenten omgaan met de bescherming van persoonsgegevens. 
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Deze nieuwe wettelijke verplichting als gevolg van Europese regelgeving leidt tot een verzwaring 

van de huidige taken van gemeenten. Op grond van artikel 2 van de Financiële verhoudingswet 

vragen wij aan u om een onderzoek in te stellen naar de financiële gevolgen van deze 

wijzigingen in de uitoefening van gemeentelijke taken. Zo kan met kwantitatieve gegevens 

worden gestaafd en met redenen worden omkleed wat de financiële gevolgen zijn. De wet 

schrijft tevens voor dat u aangeeft via welke bekostigingswijze gemeenten deze financiële 

gevolgen kunnen opvangen. 

 

De minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd een impactanalyse over de 

uitvoeringsconsequenties van de AVG voor gemeenten uit te voeren. Mogelijk kan dat 

plaatsvinden in samenhang met het onderzoek naar de financiële gevolgen van de AVG.    

 

Graag ontvangen wij uw reactie.  

 

Hoogachtend, 

 

J. Kriens 

Voorzitter directieraad 

 

 

CC:  Ministerie van Financiën 

Dhr. ir. E.D. Wiebes 

 


