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Onderwerp: Informatieveiligheidsbeleid en privacy 

Nummer: Bestuursstukken\3473 

Agendapunt: 4 

 

DB: Ja 

16-11-2021 

BPL: Nee  

 

FAZ: Ja  

1-12-2021 

VVSW: Nee  

 

AB: Ja 

15-12-2021 

 

Opsteller:  

Eenje van Wijngaarden, 0598-

693899 

Personeelszaken, Financiën en 

Bedrijfsvoering 

Opdrachtgever:  

Klaas de Veen 

Portefeuillehouder:  

Jakob Bartelds 

 

Ondersteuning van de afdeling: 

 Technisch   Juridisch   Financieel   Staf   Communicatie  ICT / Beveiliging 

 

 

Externe betrokkenen:  Reden: 

 N.v.t. 

 

Samenvatting: 

Door actuele ontwikkelingen is het bestaande informatieveiligheidsbeleid en het privacyreglement 

herijkt. Het privacyreglement 2022 ligt nu ter besluitvorming voor. 

 

Duurzaamheidsparagraaf: Nee 

 

Begrotingsaspecten: Nee 

 

 

AB Voorstel: 

Het privacyreglement 2022 vaststellen onder gelijktijdige intrekking van het privacy reglement 

waterschap Hunze en Aa’s 2018. 

 

Bijlagen: Ja 

 Privacyreglement 2022 

 

Ter inzage DB: Nee 

Onderwerp(en):  

  

 

Ter inzage AB (iBabs): Nee 

Onderwerp(en):  
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Besluit/opmerkingen bestuur:  

Paraaf secretaris-directeur:   
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Inleiding 

 

Organisaties zijn steeds afhankelijker van betrouwbare informatie en ICT systemen. Op basis van 

informatie worden essentiële bestuurlijke beslissingen genomen. De betrouwbaarheid van informatie 

en daarmee de betrouwbaarheid van de organisatie wordt bepaald door de maatregelen die zijn 

getroffen om deze informatie te beschermen. Daarvoor is op landelijk niveau de Baseline 

Informatiebeveiliging Overheid (BIO) opgesteld.  

 

Voor de informatieveiligheid en privacy dienen alle waterschappen de beveiligingsstandaarden van de 

Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO) als uitgangspunt te nemen en de Algemene Verordening 

gegevensbescherming (AVG) na te leven. Als dagelijks bestuur hebben wij hiervoor een Visie en 

strategisch kader informatieveiligheid vastgesteld. Dit kader hebben wij via iBabs met u gedeeld. Op 

30 november is een informerende sessie georganiseerd waarin u over de uitvoering van de BIO en 

AVG wordt geïnformeerd. 

 

De mate waarin een waterschap voldoet aan de BIO en de AVG wordt gemeten in 

‘volwassenheidsniveaus’: niveau 4 is het uiteindelijk gewenste ambitieniveau. Eind dit jaar vindt een 

audit plaats om te bepalen waar ons waterschap staat. Daarbij gaat het niet alleen om de 

daadwerkelijke staat van de technische beveiliging maar ook om de protocollering. Eind 2022 worden 

we geaudit op volwassenheidsniveau 4. 

  

Het in 2018 vastgestelde “AVG Privacyreglement Hunze en Aa’s 2018“ ligt nu als herziene versie 

“AVG privacyreglement Hunze en Aa’s 2022” ter besluitvorming aan het algemeen bestuur voor.  

 

De AVG is een jong vakgebied in ontwikkeling. De AVG vereist ook een periodieke herijking van 

beleidsstukken (PDCA – cyclus). Beide argumenten zijn reden om opnieuw naar het privacyreglement 

te kijken. 

Het nieuwe reglement legt meer de nadruk op rechten van betrokkenen. Het reglement heeft namelijk 

een externe werking. Ook is het reglement op onderdelen op een iets hoger niveau getild. Hierdoor is 

het niet meer noodzakelijk om voor elke wijziging in het uitvoeren van de AVG aan uw algemeen 

bestuur een formele aanpassing van het privacyreglement voor te leggen. Dat is ook niet nodig, omdat 

de kern van ons beleid blijft het uitvoeren van de wet (de AVG) en dat staat beschreven in het 

privacyreglement. Uiteraard blijven we u op de hoogte houden van ontwikkelingen en de stand van 

zaken omtrent de uitvoering van de AVG. Hiervoor zullen we de reguliere Planning en Control 

instrumenten (vooral VJR, NJR en jaarrekening) gebruiken. 

 

 

Voorstel 

 

Het privacyreglement 2022 vaststellen onder gelijktijdige intrekking van het privacy reglement 

waterschap Hunze en Aa’s 2018. 

 

 

namens het dagelijks bestuur, 

 

 

Harm Küpers      Geert-Jan ten Brink 

secretaris-directeur     dijkgraaf 

 


