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Hoofdstuk 1 
 

1.1 Introductie 

Met de organisatievisies ‘Verbindend Werken’ en ‘Organisatieontwikkeling Vechtstromen 2017-2020’ als 
vertrekpunten, is dit Privacybeleid opgesteld. 
 
Met dit beleid beogen we het volgende: 

o Het geeft onze organisatie houvast en richting voor het verwerken van persoonsgegevens in het dagelijks 
gebruik. We staan een pragmatische, maar (juridisch) correcte, toepassing van de wettelijke kaders voor. 
En we kijken daarbij naar de voorwaarden om persoonsgegevens te kunnen verwerken, in plaats van de 
beperkingen.  

o We laten hiermee zien dat medewerkers, inwoners en andere betrokkenen kunnen vertrouwen op 
voldoende bescherming van hun privacy wanneer zij gegevens verstrekken aan Waterschap 
Vechtstromen. We willen een betrouwbare partner zijn, met als achterliggende gedachte: 
 

‘Privacy gaat over persoonlijke levensruimte. De plek waar een ieder eigen wetten en 
regels bepaalt. Waar je je kunt gedragen zoals je wilt en waar geen sociale normen 
worden opgelegd. Meer concreet: privacy gaat over jouw gedachten, over wat je binnen 
jouw huis doet en zegt, wat je opschrijft en hoe je gedraagt. Privacy is een ruim begrip 
waar veel onder kan vallen. Privacy beschermt de ontwikkeling van de persoonlijke 
identiteit. Wanneer mensen nooit alleen gelaten worden, hebben zij geen kans om tot 
zichzelf te komen en zich te ontwikkelen. Maar privacy is niet alleen van belang voor 
individuen, maar ook voor de samenleving als geheel. Zonder zelfstandige 
identiteitsvorming kan er geen zelfstandig burgerschap tot stand komen en daarmee kan 
er ook geen goed functionerende democratische rechtsstaat bestaan.’ 

 
o De Overheid heeft in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bepaald een privacybeleid 

te hebben. De handhaving op deze verordening is in mei 2018 gestart. Wanneer onze organisatie niet 
voldoet aan de AVG riskeren we boetes. 
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Hoofdstuk 2 
 

2.1 Begrippen 

 

‘Er volgt nu een uitleg van begrippen. Deze zijn doelbewust, op deze plek, opgenomen. Ze helpen bij 
het denken in het kunnen verwerken van persoonsgegevens en juist niet in beperkingen’. 

 
Uitleg relevante begrippen / interpretatie daarvan binnen onze organisatie (niet limitatief): 

- AP:  
De Autoriteit Persoonsgegevens is de Nederlandse gegevensbeschermingsautoriteit en het zelfstandig 
bestuursorgaan dat in Nederland bij wet als toezichthouder is aangesteld voor het toezicht op het 
verwerken van persoonsgegevens. De organisatie houdt zich dus bezig met privacy. 
 

- AVG: 
De Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
 

- Betrokkene:  
Natuurlijk persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. 
 

- Datalek:  
We spreken van een datalek als persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die 
gegevens zouden mogen hebben. Ook is er sprake van een datalek wanneer persoonsgegevens verloren 
zijn geraakt en er geen back-up is. 
 

- Persoonsgegevens: 
De AVG geeft aan dat een persoonsgegeven alle informatie is over een geïdentificeerde of 
identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel 
naar deze persoon te herleiden is. Gegevens van overleden personen of van rechtspersonen 
(organisaties) zijn geen persoonsgegevens volgens de AVG. 
 

- Privacybeleid: 
Het beleid dat onze organisatie hanteert voor het verwerken van persoonsgegevens. 
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- Privacydesk:  
Het centrale punt binnen het Waterschap waar vragen over persoonsgegevens binnenkomen, van zowel 
binnen als buiten de organisatie. De bemensing is voornamelijk geformeerd door medewerkers uit 
ondersteunende afdelingen. 
 

- Privacy by design: 
Privacy by design houdt in dat er al bij de ontwikkeling van producten en diensten, en de inkoop hiervan, 
aandacht moet zijn voor het beschermen van persoonsgegevens (zie de basiselementen hiervan in 
hoofdstuk 3). 
 

- FG:  
De functie van Functionaris Gegevensbescherming is ingesteld in de AVG. De FG ziet toe op toepassing en 
naleving van de AVG in de organisatie.  
 

- Verantwoordingsplicht (accountability): 
De essentie van de verantwoordingsplicht is dat de verwerkingsverantwoordelijke (het dagelijks bestuur) 
kan aantonen dat het verwerken van persoonsgegevens binnen de organisatie aan de regels van de AVG 
voldoet. 
 

- Verwerkersovereenkomst: 
Wanneer onze organisatie de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt aan een externe partij dan is 
het verplicht om afspraken te maken over de wijze van verwerking van de gegevens. Deze afspraken 
moeten schriftelijk worden vastgelegd.  
 

- Verwerking: 
Iedere handeling met persoonsgegevens. 
 

- Verwerker: 
Een verwerker is een entiteit (natuurlijke persoon, rechtspersoon, instantie of (bestuurs)orgaan) die een 
verwerking uitvoert binnen het doel en middelen die de verwerkingsverantwoordelijke heeft vastgesteld.  
 

- Verwerkingsregister: 
Het waterschap moet een register bijhouden van alle verwerkingsactiviteiten die door of namens het 
waterschap plaatsvinden. In dit register dient o.a. opgenomen te worden: het doel, de categorieën van 
betrokkenen, de soorten persoonsgegevens en met wie deze gegevens gedeeld worden.  
 

- Verwerkingsverantwoordelijke: 
De verwerkingsverantwoordelijke (= het dagelijks bestuur) is de entiteit die het doel van en de middelen 
voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. De verwerkingsverantwoordelijke dient te zorgen 
voor passende waarborgen voor het naleven van de AVG. 
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Hoofdstuk 3 
 

3.1 Basiselementen verwerking persoonsgegevens 

Waterschap Vechtstromen hanteert zes beginselen1 die bij de verwerking van persoonsgegevens worden 
nagestreefd. We hanteren deze basiselementen als ‘kapstok’ voor het Privacybeleid: 
 
1. Rechtmatig, behoorlijk en transparant 
Het eerste beginsel houdt in dat de verwerking van persoonsgegevens ‘rechtmatig, behoorlijk en transparant’ is. 
Dat zijn dus eigenlijk drie beginselen in één. 
Wat rechtmatigheid inhoudt, wordt onder andere uitgewerkt in artikel 6 van de AVG. Daarin staan de 
zogenaamde verwerkingsgronden. Verwerking van persoonsgegevens is onder andere toegestaan als de 
betrokkene daarvoor toestemming gaf, de verwerking noodzakelijk is op grond van de wet, of voor de uitvoering 
van een overeenkomst. 
Wat ‘transparant’ betekent, blijkt uit de manier waarop toestemming is geregeld in artikel 7 van de AVG. Daarin 
staat op welke manier toestemming mag worden gevraagd voor de verwerking van persoonsgegevens. Die 
manier moet vooral heel duidelijk zijn verwoord. 
 
2. Doelbinding 
Tweede beginsel is dat van zogenaamde ‘doelbinding’. Dit beginsel houdt in dat persoonsgegevens verzameld 
mogen worden als het doel welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd is.  
Wanneer iemand dus persoonsgegevens vraagt, moet hij weten met welk concreet en specifiek doel hij dat 
vraagt. Los hiervan is overigens verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk 
of historisch onderzoek of statistische doeleinden wel toegestaan. 
 
3. Minimale gegevensverwerking 
Het derde beginsel is dat van ‘minimale gegevensverwerking’. Dit betekent dat alleen die persoonsgegevens 
gevraagd mogen worden die echt nodig zijn voor het doel waarvoor die worden verwerkt. De AVG gebruikt de 
woorden ‘toereikend’, ‘ter zake dienend’ en ‘beperkt tot wat noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze worden 
verwerkt’. 
 
 
 

                                                

1 Uit AVG artikel 5 
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4. Juistheidsbeginsel 
Persoonsgegevens moeten ‘juist’ moeten zijn en zo nodig geactualiseerd. Dit betekent dat alle redelijke 
maatregelen moeten worden genomen om gegevens die, gelet op het doel waarvoor zij worden verwerkt, onjuist 
zijn direct te wissen of rectificeren. En het brengt ook de verplichting met zich mee om persoonsgegevens actueel 
te houden, gelet op het doel van de verwerking. 
 
5. Beginsel van opslagbeperking 
Het vijfde beginsel is het beginsel van opslagbeperking. Dit houdt in dat persoonsgegevens worden bewaard in 
een vorm die het mogelijk maakt betrokkenen niet langer te identificeren dan voor het doel waarvoor de 
persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk is. Een uitzondering geldt voor archivering in het algemeen 
belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doelen. 
 
6. Integriteits- en vertrouwelijkheidsbeginsel 
Ook is er het integriteits- en vertrouwelijkheidsbeginsel. Kort gezegd houdt dit in dat de verwerking van 
persoonsgegevens voldoende beveiligd moet zijn. Zodat onrechtmatige verwerking of verlies van 
persoonsgegevens wordt voorkomen. 
 

3.2 Verantwoordingsplicht aan Autoriteit Persoonsgegevens  

Naast het hanteren van genoemde beginselen, heeft onze organisatie een verantwoordingsplicht (accountability) 
richting de AP over hoe wij ons aan de beginselen houden. Een omgekeerde bewijslast. Aan deze 
verantwoordingsplicht wordt invulling gegeven door het advies voor implementatie AVG 2018-2020, het 
Privacybeleid Waterschap Vechtstromen, de ‘Implementatiemaatregelen AVG 2019’ en het verwerkingsregister. 
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Hoofdstuk 4 
 

4.1 Verantwoordelijkheden 

 

- Binnen onze organisatie is het dagelijks bestuur eindverantwoordelijke voor verwerking van 
persoonsgegevens; 

- Het CMT stuurt op het handelen van medewerkers binnen Waterschap Vechtstromen volgens de 
uitgangspunten van de AVG; 

- De Eenheidsmanager B&O is het aanspreekpunt namens het CMT voor de AVG en verantwoordelijk voor het 
Privacybeleid, het uitdragen van de organisatievisie naar de FG en de Privacydesk en het beheer op de 
communicatie via intranet en website; 

- De teamleider van de FG is verantwoordelijk voor de aansturing van de FG en de Privacydesk en gedelegeerd 
aanspreekpunt voor betrokkenen (namens DB/CMT/ Eenheidsmanager B&O); 

- De teamleiders zijn verantwoordelijk voor: 
o de inhoud, volledigheid en het actueel zijn van de verwerkingen van persoonsgegevens binnen het 

eigen team in het verwerkingsregister; 
o de aanwezigheid van contractuele afspraken (verwerkersovereenkomsten) met externe partijen die 

persoonsgegevens verwerken, gerelateerd aan het eigen team; 
o het informeren van de medewerkers over actualiteiten en zorgdragen voor blijvende bewustwording 

met ondersteuning van de FG, de Privacydesk en HRM; 
o het sturen op de acties van de actielijst Privacybeleid 2019 van het eigen team (met ondersteuning 

van de FG). 
- De medewerkers zijn verantwoordelijk voor: 

o het volgens de eisen verwerken van persoonsgegevens (zie hoofdstuk 3); 
o het zich bewust zijn van de rechten van betrokkenen en er naar handelen; 
o het melden van verwerkingen ten behoeve van het verwerkingsregister; 
o het melden van datalekken. 
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4.2 Motto 

 

‘Voor elke Vechtstromer is het vanzelfsprekend om begaan te zijn met de privacy van alle betrokkenen. En er bij 
het verwerken van persoonsgegevens zorgvuldig naar te handelen en verantwoordelijk voor te voelen. We willen 
ervaren worden als een verbindende, maatschappelijk betrokken organisatie. Betrouwbaar zijn is daar 
onlosmakelijk mee verbonden.  
Het riskeren van boetes is daarom voor ons waterschap niet de (directe) reden om zorgvuldig met 
persoonsgegevens om te gaan; we zijn immers intrinsiek / ‘van binnenuit’ gemotiveerd.  
Voor Vechtstromers is daarom het motto: ‘privacy is van ons allemaal’. 
 

4.3 Monitoring, verantwoording en borging 

De FG dient volgens de wet periodiek over (de uitvoering van) het Privacybeleid te rapporteren aan het dagelijks 
bestuur. Hiertoe wordt aangesloten bij de 2-jaarlijkse rapportage in het kader van de Verbijzonderde interne 
controle. Indien nodig zal de FG tussentijds onafhankelijk rapporteren. 
 

4.4 Documenteigenaar beleid en contactpersoon 

De teamleider FJI is documenteigenaar van dit beleid. En is daarmee verantwoordelijk voor periodieke actualisatie 
ervan.  
 
Voor vragen over het verwerken van persoonsgegevens kun je terecht bij de Privacydesk AVG, de FG en de 
Intranetpagina AVG. 
 


