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VOORSTEL

Het AB besluit:
De gedragscode privacy bestuur WDODelta vast te stellen.

SAMENVATTING

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 semi-overheden 
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.

In het belang van de bestuurlijke transparantie en de hierbij in acht te nemen privacyregelgeving wordt u 
gevraagd de bijgaande gedragscode vast te stellen. Deze gedragscode vormt een uitwerking van het 
algemeen privacy-beleid van WDODelta en is bestemd voor de omgang met persoonsgegevens door het 
algemeen bestuur. 

BEOOGD EFFECT EN/OF RESULTAAT
Rechtmatige verwerking van persoonsgegevens door het bestuur van WDODelta en duidelijkheid daarover
naar de ingelanden en de ambtelijke organisatie. Het algemeen bestuur stelt met de gedragscode een
kader vast voor het zorgvuldig, betrouwbaar en veilig omgaan met de persoonsgegevens die hen
onder ogen komen. 

KADER
 Wet Open Overheid (WOO) waarin de actieve openbaarmakingsverplichting voor overheden en 

semioverheden is geregeld.
 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) waarin de rechten en plichten van eigenaren en 

gebruikers van persoonsgegevens zijn geregeld.
 Privacyverklaring en privacyreglement WDODelta.
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Een van de basisprincipes van de AVG is de verantwoordingsplicht. Dit betekent dat als een 
organisatie met persoonsgegevens werkt, deze geacht wordt om proactief aan te tonen dat zij aan de 
regels voldoet.
Het algemeen bestuur is als bestuursorgaan zelfstandig verantwoordelijk en dient dan ook af te wegen
of een verwerking van persoonsgegevens voldoet aan het wettelijk kader. Door het opstellen van de 
gedragscode kan het algemeen bestuur aantonen hoe wordt omgegaan met de persoonsgegevens 
die hen onder ogen komen.
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N.v.t.

JURIDISCHE EN/OF ORGANISATORISCHE GEVOLGEN
N.v.t.

BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN EN RISICO’S
Geen.

OMGEVING; BETROKKENEN, PARTNERS EN DRAAGVLAK
N.v.t.

COMMUNICATIE 
N.v.t.

VERVOLG / UITVOERING
De omgang met persoonsgegevens zal worden uitgevoerd zoals beschreven in de gedragscode.
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 Gedragscode privacy bestuur WDODelta
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