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Onderwerp: Aanpassing privacyreglement 

Nummer: Bestuursstukken\2702 

Agendapunt: 5 

 

DB: Ja 

10-9-2018 

BPP: Nee  

 

FAZ: Ja  

26-9-2018 

VVSW: Nee  

 

AB: Ja 

10-10-2018 

 

Opsteller:  

Janet Hidding, 0598-693879 

Staf en Directie 

Opdrachtgever:  

Klaas de Veen 

Portefeuillehouder:  

Jan Batelaan 

 

Ondersteuning van de afdeling: 

 Technisch   Juridisch   Financieel   Staf   Communicatie  ICT / Beveiliging 

 

 

Externe betrokkenen:  Reden: 

 N.v.t. 

 

Samenvatting: 

In mei 2016 is het privacyreglement vastgesteld. Het reglement was reeds AVG Proof, maar 

redactionele aanpassing aan de Europese Verordening  moesten nog plaatsvinden. Deze 

aanpassingen zijn doorgevoerd. Naast voornoemde  aanpassingen is het reglement toegankelijker c.q 

leesbaarder geworden. 

 

Duurzaamheidsparagraaf: Nee 

 

Begrotingsaspecten: Nee 

 

 

AB Voorstel: 

Het privacyreglement vaststellen onder gelijktijdige intrekking van het privacyreglement van 25 mei 

2016. 

 

Bijlagen: Ja 

 Privacyreglement waterschap Hunze en Aa's 2018 

 

Ter inzage (bestuursnet): Ja 

Onderwerp(en):  

 privacy -en informatiebeleid; 

 thans geldende privacyreglement; 

 beveiligingsplan 

 

Besluit/opmerkingen bestuur:  
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Paraaf secretaris-directeur:   
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Inleiding 

 

U heeft op 25 mei 2016 het privacy - en informatiebeleid vastgesteld. Voorzien was toen al de 

inwerkingtreding van de (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in 2018 als 

vervanger van de Europese Privacyrichtlijn. Er is toen overwogen om, gelet op de tijdspanne tussen 

de toen geldende  Wet bescherming persoonsgegeven (Wbp) en de inwerkingtreding van de 

Europese privacywetgeving met een invoeringstermijn van twee jaar te wachten met het vaststellen 

van privacybeleid.  Hier is niet voor gekozen omdat er meerdere wettelijke termijnen golden ten 

aanzien van informatieveiligheid met als meest belangrijke de wet meldplicht datalekken. Gelet op de 

samenhang met privacybeleid is ervoor gekozen beide thema’s tegelijkertijd vorm te geven.   

Uiteraard is in ons beleid geanticipeerd op de komst van de Europese privacywetgeving. Het huidige 

reglement hoeft enkel op terminologie en verwijzing naar wetsartikelen te worden aangepast.  

 

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze verordening 

zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt. 

 

 

Huidig privacybeleid en reglement 

 

Het in 2016 vastgestelde privacy- en informatiebeleid omvatte een privacyreglement, een protocol 

personeelvolgsystemen en een beveiligingsplan. Het protocol en het beveiligingsplan heeft u voor  

kennisgeving aangenomen. 

 

Hiervoor is aangeven dat het reglement redactioneel moet worden aangepast. We hebben het hierbij 

echter niet gelaten. Overwogen is dat het privacyreglement als uitwerking van de AVG een hoog 

juridisch gehalte heeft terwijl het dient als een praktische handleiding voor de organisatie en leesbaar 

moet zijn voor externen.  

Gelet hierop is ervoor gekozen om het reglement, zonder geweld te doen aan de inhoud, leesbaarder 

te maken. 

Daarnaast hebben we ten behoeve van de duidelijkheid artikelen in het reglement opgenomen over de 

plichten van het waterschap, de Functionaris Gegevensbescherming (FG) en de directe link met 

informatieveiligheid meegenomen met een artikel over datalekken.  

De hiervoor genoemde onderdelen zijn ook opgenomen in het overkoepelde privacy- en 

informatieveiligheidsbeleid en nu dus ook toegevoegd aan het reglement.    

 

 

Communicatie 

 

Na vaststelling door uw algemeen bestuur wordt het reglement bekendgemaakt. Gelet op onze insteek 

om dit onderwerp toegankelijker en leesbaarder te maken is ervoor gekozen om een separate site in 

te richten op onze publieke website. Hierop wordt kort ons beleid weergegeven. Ook zijn de diverse, 

aan dit onderwerp gelieerde stukken te downloaden.    

 

De interne bewustwordingscomponent heeft blijvende aandacht. Zo wordt er komend najaar een 

colloquium gehouden voor bestuur en medewerkers. 
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Voorstel  

 

Het privacyreglement vaststellen onder gelijktijdige intrekking van het privacyreglement van 25 mei 

2016. 

 

 

 

 

namens het dagelijks bestuur, 

 

 

Harm Küpers      Geert-Jan ten Brink 

secretaris-directeur     dijkgraaf 

 


