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Gedragscode met betrekking tot privacy en persoonsgegevens bestuur Waterschap Drents 
Overijsselse Delta

Inleiding
Openbaarheid van bestuur is een essentieel onderdeel van elke moderne democratie. De algemene 
gedachte is dat overheden en semi-overheden meer inzicht geven in hun functioneren. Niet alleen het 
eindresultaat van de besluitvorming of beleid is van belang. Minstens zo belangrijk is de manier 
waarop tot besluiten is gekomen. In Nederland is de actieve openbaarmakingsverplichting voor 
overheden en semioverheden geregeld in de Wet Open Overheid (WOO).

Met het oog op de transparantie van het lokaal bestuur wordt er door het algemeen bestuur van 
Waterschap Drents Overijsselse Delta normaliter tot actieve openbaarmaking van informatie 
overgegaan. Deze informatie bevat soms ook privacygevoelige informatie. Bijvoorbeeld persoonlijke 
gegevens van burgers, ambtenaren of bestuurders. Privacy en de zorgvuldige omgang met 
persoonsgegevens is voor het algemeen bestuur een groot goed en wordt niet voor niets uitgebreid 
beschermd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het algemeen bestuur is 
bij actief openbaar maken gebonden aan de AVG en daaruit voortvloeiende uitzonderingsgronden van
de WOO.

Het algemeen bestuur heeft in het belang van de gewenste bestuurlijke transparantie en de hierbij in 
acht te nemen privacyregelgeving een gedragscode opgesteld. Hierin wordt artikelsgewijs 
aangegeven hoe er door het algemeen bestuur rekening wordt gehouden met de privacy van 
betrokken natuurlijke personen bij de uitvoering van haar taken.

Artikel 1 Definities

‘Autoriteit Persoonsgegevens’
De onafhankelijke toezichthouder in Nederland die bescherming van persoonsgegevens bewaakt.

‘Anonimiseren’
Anonimiseren betekent dat de gegevens van een persoon op zo’n manier worden verwijderd of 
aangepast waardoor gegevens niet meer gebruikt kunnen worden om de betreffende persoon te 
identificeren. Voor zover het voor een goed begrip van de tekst van de documenten nodig is kunnen 
namen vervangen worden door neutrale termen zoals bijvoorbeeld ‘de aanvrager’, ‘de klager’, ‘(derde)
belanghebbende’ etc. 

‘Persoonsgegeven’
Informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie
ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is.

‘Publicatie op de website’
Het plaatsen van informatie op het openbare, algemeen toegankelijke gedeelte van de website van 
Waterschap Drents Overijsselse Delta, voor wat betreft de bestuurlijke aangelegenheden.

Artikel 2 Digitaal vergadersysteem
Deze gedragscode is niet van toepassing op het door bestuursleden te gebruiken digitaal 
vergadersysteem iBabs. Een dergelijk systeem heeft tot doel het actueel aanbieden van 
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vergaderstukken ten behoeve van bestuursleden en kan meer gegevens bevatten dan de openbare 
stukken.

Artikel 3 Mogelijkheid verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens
Personen die het aangaat kunnen op basis van de AVG altijd een verzoek indienen om hun 
persoonsgegevens van de website van Waterschap Drents Overijsselse Delta te laten verwijderen, 
ook wanneer zij hiervoor eerder wel toestemming hebben gegeven. Daartoe dienen zij aan te geven 
om welke gegevens het gaat en waar deze op de website zijn gepubliceerd. Een dergelijk verzoek 
wordt altijd gehonoreerd, tenzij er een verplichting bestaat tot openbaarmaking van de gegevens.

Artikel 4 Gedragscode
Voor de publicatie van persoonsgegevens op de website van Waterschap Drents Overijsselse Delta 
gelden ten aanzien van de hierna genoemde categorieën van personen de aangegeven gedragslijnen.

a. Persoonsgegevens van politieke ambtsdragers, zoals leden algemeen en dagelijks bestuur 
en commissieleden.

Deze personen functioneren, elk in hun eigen rol, ten behoeve van het openbaar bestuur. Zij zijn als 
zodanig benoemd en dienen herkenbaar te zijn. Hun namen komen veelvuldig in
documenten voor, zoals op agenda’s, besluitenlijsten en politieke documenten zoals moties, 
schriftelijke vragen, amendementen et cetera.

Gedragslijn:
Ten aanzien van politieke ambtsdragers worden enkel de namen, fractie, foto en het WDOdelta e-mail
adres bekend gemaakt op de website. Daarnaast is er een wettelijke verplichting om nevenfuncties 
openbaar te maken.

b. Persoonsgegevens van ambtenaren

Ambtenaren kunnen in bestuurlijke documenten worden vermeld, bijvoorbeeld als steller van 
ambtelijke adviezen, als ambtelijke ondersteuning bij vergaderingen of als notulist van vergaderingen. 
In de publicatie ‘Richtsnoeren publicatie van persoonsgegevens op internet’ van de Autoriteit 
Persoonsgegevens wordt gesteld dat het vermelden van de naam van betrokken ambtenaren bij 
bestuurlijke document niet bovenmatig is, en daarom op basis van de AVG toegestaan is. Omdat alle 
gepubliceerde bestuurlijke documenten echter altijd onder bestuurlijke verantwoordelijk vallen en 
bestuurders als eerste aangesproken dienen te worden, kiezen we er bij het waterschap voor géén 
gegevens van ambtenaren te publiceren.

Gedragslijn:
Ten aanzien van ambtenaren die een rol spelen in de werkzaamheden van het bestuur geldt, 
ongeacht of zij voor Waterschap Drents Overijsselse Delta of een andere overheidsorganisatie 
werkzaam zijn, dat er geen persoonsgegevens zullen worden gepubliceerd.
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c. Persoonsgegevens van personen en instellingen/organisaties die zich schriftelijk tot het 
bestuur richten

Brieven aan het bestuur zijn onder andere afkomstig van burgers en instellingen. Ze bevatten de 
adresgegevens en vaak het telefoonnummer van de afzender en ze zijn als regel ondertekend. Het is 
ook mogelijk dat er een petitie aan het bestuur of aan een commissie wordt overhandigd, met 
handtekeningenlijsten die doorgaans (handgeschreven) naam- en adresgegevens en handtekeningen 
bevatten.
Openbaarmaking van deze brieven of geschriften zou betekenen dat via de website alle 
persoonsgegevens door een ieder rechtstreeks zijn in te zien. Dit moet als ‘bovenmatig’
worden beschouwd. Het effect van de geschriften aan het bestuur kan ook bereikt worden zonder 
openbaarmaking. Het bestuur zelf en de leden van het bestuur moeten echter wel kennis kunnen 
nemen van de brieven én hun afzender om zich een oordeel te kunnen vormen over hetgeen de brief 
van het bestuur vraagt.

Gedragslijn:
Ingekomen brieven en petities namens personen die aan het algemeen bestuur zijn gezonden of 
overhandigd, worden als zodanig niet op de website van het waterschap openbaar gemaakt. In een 
lijst van ingekomen stukken wordt aangegeven welke brieven en andere stukken door het bestuur zijn 
ontvangen, met vermelding van uitsluitend de eerste letter van de naam van de afzender (mevr. A, 
Dhr. B.), onder vermelding van een korte aanduiding van het onderwerp. Deze lijst wordt in de agenda
van de betreffende vergadering gepubliceerd.
Bestuursleden en commissieleden kunnen via het digitale vergadersysteem kennisnemen van de 
ingekomen stukken waarop wel persoonsgegevens staan.

Wanneer een persoon expliciet vraagt om publicatie van zijn brief of petitie zal deze wel worden 
gepubliceerd. Eventuele persoonsgegevens van derden zullen bij de publicatie worden 
geanonimiseerd. We zullen afzenders van ingekomen stukken niet actief benaderen met de vraag of 
het stuk moet worden gepubliceerd op de website. 

Ingekomen stukken van organisaties en instellingen worden naast de vermelding op de lijst van 
ingekomen stukken, wel in zijn geheel gepubliceerd en zijn op de waterschapswebsite voor een ieder 
te raadplegen. Deze stukken zullen deels worden geanonimiseerd, zo zullen gegevens van personen 
die niet in hun functie namens de organisatie of instelling worden genoemd of handtekeningen 
onherkenbaar worden gemaakt. Dit betekent dat zonder expliciete toestemming alle 
persoonsinformatie die ontvangen wordt van een derde partij wordt geanonimiseerd, ook wanneer de 
derde partij dit zelf niet heeft gedaan.

Voor petities geldt dat de petitie zelf, dat wil zeggen: de boodschap die men door middel van de petitie
wenst uit te dragen, wel wordt gepubliceerd. De lijst met ondertekenaars wordt echter niet op de 
website gepubliceerd. Ook niet wanneer ondertekenaars aangegeven hebben dat hun gegevens 
openbaar gemaakt mogen worden. Deze toestemming moet namelijk worden gezien als toestemming 
aan degene die de petitie is gestart, maar het gaat te ver om deze toestemming op te vatten als een 
uitdrukkelijke toestemming voor publicatie op de website van het waterschap. Deze lijst met 
ondertekenaars is wel beschikbaar voor bestuursleden.
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d. Persoonsgegevens van personen die tijdens openbare vergaderingen gebruik maken van 
het spreekrecht, namens zichzelf of andere (rechts)personen.

Personen die tijdens commissie- en/of algemeen bestuur-vergaderingen gebruik maken van het 
spreekrecht, doen dit welbewust en in het openbaar. Door in het openbaar het spreekrecht te 
gebruiken geven insprekers impliciet aan dat zij geen bezwaar hebben tegen publicatie van hun 
bijdrage op de website (zowel in de vorm van geluidsmateriaal als gepubliceerde tekst).

Gedragslijn:
De bijdrage van een persoon die gebruik maakt van het inspreekrecht in een vergadering wordt te 
allen tijde op de gebruikelijke manier uitgezonden via de waterschap-website en is daar ook achteraf 
te raadplegen. De persoon wordt hier vooraf op gewezen.

e. Persoonsgegevens van personen die openbare vergaderingen bijwonen als toehoorder.

Personen die tijdens openbare commissie- en/of algemeen bestuur-vergaderingen plaatsnemen op de
publieke tribune zijn mogelijk te zien op de videobeelden die live worden uitgezonden en voor 
onbepaalde tijd terug te kijken zijn op de website. Toeschouwers worden door middel van een bordje 
op de hoogte gebracht van het feit dat ze mogelijk zichtbaar zijn op de camerabeelden. Door plaats te 
nemen op de publieke tribune geven zij impliciet aan dat zij geen bezwaar hebben tegen het 
publiceren van de videobeelden.

Gedragslijn:
De videobeelden die gemaakt worden tijdens openbare vergaderingen worden altijd op de 
gebruikelijke manier uitgezonden via de waterschap-website en zijn daar ook achteraf te raadplegen.

f. Persoonsgegevens van personen die voorkomen in de tekst van bestuursvoorstellen en 
daaraan verwante documenten.

Het bestuur neemt in het kader van zijn taak als bestuursorgaan op hoofdlijnen weinig besluiten die 
betrekking hebben op individuele burgers. Het komt daarom dan ook niet vaak voor dat in 
bestuursvoorstellen persoonsgegevens staan. Wel is dit soms het geval in bijlagen bij 
bestuursvoorstellen, zoals bij zienswijzen bij besluiten of bij klachten.
In dit soort situaties worden persoonsgegevens voor publicatie op de website geanonimiseerd en 
worden handtekeningen onzichtbaar gemaakt, tenzij de betrokkene expliciet heeft aangegeven dat de 
persoonsgegevens openbaar gemaakt moeten worden.

Gedragslijn:
Persoonsgegevens in openbare bestuursstukken en de daarbij behorende bijlagen die op de website 
worden gepubliceerd worden geanonimiseerd. Alleen op basis van het expliciete verzoek van een 
persoon zullen persoonsgegevens wel worden gepubliceerd.
Bestuursleden kunnen alle stukken inclusief de persoonsgegevens raadplegen.
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g. Persoonsgegevens in de beantwoording door het dagelijks bestuur

Brieven aan het algemeen bestuur worden vaak ter afdoening doorgezonden naar het dagelijks 
bestuur. In sommige gevallen wordt de beantwoording van deze brieven in afschrift naar het algemeen
bestuur gezonden. Deze brieven kunnen persoonsgegevens bevatten.

Gedragslijn:

De beantwoording door het dagelijks bestuur van brieven aan het algemeen bestuur worden als 
zodanig niet op de website van Waterschap Drents Overijsselse Delta openbaar gemaakt. In een lijst 
van ingekomen stukken wordt aangegeven welke beantwoordingsbrieven door het bestuur zijn 
ontvangen, met vermelding van uitsluitend de eerste letter van de naam van de afzender, onder 
vermelding van een korte aanduiding van het onderwerp. 
 
Bestuursleden kunnen wél kennisnemen van de beantwoordingsbrieven waarop persoonsgegevens 
staan.

Artikel 5 Digitale communicatie door en tussen bestuurders
Voor het besturen van het waterschap is het noodzakelijk dat bestuursleden veelvuldig 
communiceren. Voor deze communicatie zijn vele kanalen beschikbaar, zoals bijvoorbeeld e- mail of 
whatsapp. Ook op deze communicatie is de AVG van toepassing.

Bij digitale communicatie gelden twee belangrijke uitgangspunten: de eerste is dat delen van 
persoonsgegeven noodzakelijk moet zijn voor het doel van de communicatie, dit zal meestal het 
besturen van het waterschap zijn. Het tweede uitgangspunt is dat van data minimalisatie: 
persoonsgegevens mogen alleen worden gedeeld wanneer dit relevant is.

Belangrijk is dat ook een e-mail adres wordt gezien als persoonsgegeven. Wanneer dit niet relevant is,
is het niet wenselijk dat de geadresseerden kunnen zien wie een e-mail nog meer heeft ontvangen. Er 
bestaat daarom de mogelijkheid om bij het versturen van e-mail gebruik te maken van de 
zogenaamde BCC waarbij geadresseerden niet kunnen zien wie het bericht nog meer heeft gekregen.
Met het gebruik van de BCC-functie kan invulling gegeven worden aan het beginsel van data 
minimalisatie.

Informatievoorziening is één van de belangrijkste voorwaarden om het bestuur in staat te stellen zijn 
taak uit te voeren. Daarbij is het essentieel dat bestuurders allen op gelijke wijze worden geïnformeerd
en beschikken over dezelfde informatie. Het is van belang dat dit transparant en aantoonbaar is. 

Gedragslijn:
De privacywetgeving vergt een afweging van verschillende belangen. In dit geval de bescherming van 
persoonsgegevens (bijvoorbeeld het e-mail adres) van bestuurders en andere belanghebbenden 
versus het belang van transparantie van de informatievoorziening en aantoonbaarheid. Het 
waterschap kent in deze situatie een groter belang toe aan de transparantie en aantoonbaarheid van 
de informatievoorziening aan het bestuur en zal de BCC functie hiervoor niet gebruiken.
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In het geval van informatievoorziening waarvoor het belang van transparantie en aantoonbaarheid niet
van toepassing is, kan de BCC functie wel worden gebruikt. Dit is ter beoordeling aan de 
bestuursondersteuning en de bestuurders. Ditzelfde geldt voor de inhoud van digitale communicatie, 
het is aan bestuursondersteuning en bestuurders om te bepalen in hoeverre het delen van 
persoonsgegevens relevant is en voor wie deze persoonsgegevens relevant zijn. 

Artikel 6 Inzage ingekomen stukken en dergelijke door derden
Ingekomen brieven en petities die aan het bestuur zijn gezonden of overhandigd kunnen interessant 
zijn voor derden. In deze gedragscode is opgenomen dat in een lijst van ingekomen stukken wordt 
aangegeven welke brieven en andere stukken door het bestuur zijn ontvangen, met vermelding van 
uitsluitend de eerste letter van de naam van de afzender, onder vermelding van een korte aanduiding 
van het onderwerp. Alleen brieven of stukken van afzenders die uitdrukkelijk hebben aangegeven dat 
hun brief of ander stuk wel gepubliceerd dient te worden (inclusief persoonsgegevens) worden wel 
volledig gepubliceerd op de website.

Als het uitdrukkelijke verzoek om publicatie niet is gedaan, kunnen brieven en stukken door derden 
dus worden ingezien. Een verzoek tot inzage wordt dan behandeld conform de Wet Open Overheid en
haar uitzonderingsgronden. Uitgangspunt hierbij is, dat alles openbaar is, tenzij. Met de personen in 
kwestie wordt, zo nodig, contact opgenomen in hoeverre zij bezwaar hebben tegen het openbaar 
maken van met name de persoonsgegevens. Eventuele inzage van de niet geanonimiseerde stukken 
kan op verzoek geschieden. Reproduceren van persoonsgegevens is daarbij niet toegestaan. Indien 
men de stukken per mail of per post wenst te ontvangen worden deze stukken geanonimiseerd 
verstrekt.

Artikel 7 ingangsdatum
Deze gedragscode treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking.
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