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Aan Provinciale Staten, 
 
Gevraagd besluit 
Provinciale Staten besluiten: 
 
Voor de eigen werkzaamheden aan te sluiten bij de uitgangspunten van het privacybeleid 2021 - 2025, zoals dat 
door GS is vastgesteld. PS stelt daarmee geen eigen privacybeleid op, maar heeft wel aantoonbaar 
uitgangspunten vastgesteld voor de uitvoering van de eigen werkzaamheden in lijn met de AVG.  
 
Inleiding  
De provincie Utrecht voert wettelijke en bestuurlijke taken uit. Voor een deel van deze taken is het noodzakelijk 
om persoonsgegevens te verwerken. Gelet op de aard en hoeveelheid van de persoonsgegevens die de 
provincie Utrecht verwerkt, alsmede gelet op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), heeft de 
provincie Utrecht een aantal maatregelen genomen. Deze maatregelen zijn vastgelegd in het bijgaand 
privacybeleid. Het doel van dit privacybeleid is om op eenduidige wijze de uitgangspunten op het gebied van 
gegevensbescherming binnen de organisatie te hanteren. 
 
Binnen de provincie is GS verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die verwerkt worden door de 
medewerkers en door GS zelf. GS heeft daarom het Privacybeleid 2021 – 2025 vastgesteld.  
 
PS is als bestuursorgaan binnen de provincie zelfstandig verantwoordelijk om aantoonbaar te voldoen aan de 
AVG. Gelet op het beperkte aantal verwerkingen van persoonsgegevens dat onder de verantwoordelijkheid van 
PS plaatsvindt (voornamelijk gegevens van insprekers of burgers die brieven toesturen) is het echter niet perse 
nodig voor PS om een eigen privacybeleid op te stellen. De AVG schrijft slechts voor dat het bestuursorgaan 
aantoonbaar werkt volgens de AVG. 
 
Om aan deze verplichting te voldoen zijn er twee mogelijkheden: 
 

- PS sluiten voor de eigen werkzaamheden aan bij de uitgangspunten van het Privacybeleid 2021 - 2025, 
zoals dat door GS is vastgesteld. PS stelt daarmee geen eigen privacybeleid op, maar heeft wel 
aantoonbaar uitgangspunten vastgesteld voor de uitvoering van de eigen werkzaamheden in lijn met de 
AVG.  

- PS sluiten niet aan bij de uitgangspunten van het Privacybeleid 2021 – 2025 en laten een eigen 
Privacybeleid opstellen dat is toegespitst op de werkzaamheden van PS. 
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Juridische en andere relevante kaders 
Artikel 24, 1e en 2e lid van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) schrijft voor dat organisaties 
passende technische en organisatorische maatregelen treffen, passend bij de hoeveelheid en het risico van de 
gegevensverwerkingen, om aantoonbaar te voldoen aan de AVG. Wanneer dit passend is bij de 
verwerkingsactiviteiten houdt dit ook in dat er een privacybeleid wordt vastgesteld. 
 
Dit artikel laat daarmee ruimte voor een eigen afweging in de noodzaak tot vaststelling van een privacybeleid. 
Wel stelt het verplicht om aan te kunnen tonen dat passende maatregelen zijn getroffen. 
 
Argumentatie 
 
• Optie ‘aansluiten bij door GS vastgesteld privacybeleid’: Om aantoonbaar te beschikken over concrete 

afspraken voor de verwerking van persoonsgegevens kan PS aansluiten bij de uitgangspunten van het 
privacybeleid 2021 - 2025 dat door GS is vastgesteld. Dit gaat bijvoorbeeld om de verplichting om 
vertrouwelijk om te gaan met persoonsgegevens, deze gegevens voldoende te beveiligen en niet meer 
gegevens te verzamelen dan noodzakelijk. Deze uitgangspunten zijn reeds bekend en verweven met de 
zorgvuldige uitvoering van het ambt van Statenlid, maar voor de aantoonbaarheid hiervan verdient het de 
voorkeur dat de Statenleden kennisnemen van het Privacybeleid, zodat zij dit kunnen toepassen in hun 
werkzaamheden.  

 
Deze optie brengt mee dat door PS wordt voldaan aan de vereiste aantoonbaarheid van artikel 24 AVG, 
zonder dat dit onevenredige inspanning vraagt. Wel adviseren GS om de Statenleden bij te laten praten over 
de verplichtingen die voortvloeien uit de AVG en relevant zijn voor hun dagelijkse werkzaamheden. Dit kan in 
de vorm van een informatiesessie en/of handzame documentatie. De uitwerking daarvan wordt afgestemd 
met de Griffie. Daarnaast dienen enkele concrete afspraken gemaakt te worden, bijvoorbeeld over het 
melden van datalekken en de afhandeling van verzoeken om uitoefening van privacy-rechten (zoals het recht 
op inzage in eigen persoonsgegevens). 

 
• Optie ‘opstellen eigen privacybeleid’: Zoals beschreven biedt de AVG de mogelijkheid om – wanneer sprake 

is van een beperkt aantal verwerkingen – af te zien van het opstellen van een privacybeleid. Maar dit laat wel 
de mogelijkheid daartoe. Wanneer PS ervoor kiezen om niet aan te sluiten bij het dor GS vastgestelde 
privacybeleid adviseert GS om – om aan de voorwaarde van aantoonbare naleving van de AVG te voldoen – 
opdracht te geven tot het opstellen van een privacybeleid toegespitst op de werkzaamheden van PS. 

 
Gezien de voordelen die de optie ‘aansluiten bij door GS vastgesteld privacybeleid’ met zich mee brengt wordt 
voorgesteld hiervoor te kiezen. Hierbij wordt er expliciet op gewezen dat het naast elkaar bestaan van twee 
vormen van privacybeleid complicerend zou kunnen werken in de samenwerking tussen PS en GS op het gebied 
van uitwisseling van persoonsgegevens. Het verdient de voorkeur dat GS en PS uitgaan van dezelfde regels en 
kernwaarden op dit gebied. Vanzelfsprekend is de keuze tussen beide opties aan PS. 
 
Doelen en indicatoren  
De effecten van het vastleggen van afspraken over de naleving van de AVG (in elk van de voorgelegde opties) 
heeft tot doel de kennis en naleving van die AVG te bevorderen. Het bewustzijn wordt hiermee verhoogd en 
daarmee wordt het risico op incidenten, zoals datalekken beperkt. 
Daarnaast kan bij eventuele controle door de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, 
aangetoond worden dat voldaan wordt aan de verplichtingen uit de AVG. 
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Participatie  
Informatieveiligheid & Privacy, en daarmee het Privacybeleid geldt voor de hele organisatie en alle medewerkers 
en daarmee voor alle domeinen en portefeuilles. Voorafgaand aan agendering in GS is het Privacybeleid 2021 – 
2025 vastgesteld door het CMT. Daarnaast is hier met de Griffie over gesproken. 
 
Financiële consequenties 
Er zijn op dit moment als gevolg van bovenstaande geen financiële consequenties. 
 
Vervolg 
Wanneer PS besluiten om te kiezen voor de optie ‘aansluiten bij door GS vastgesteld privacybeleid’ hoeft hiervoor 
geen verdere actie te worden ondernomen. Met de griffie zal worden afgestemd hoe het bijpraten van de 
statenleden over de verplichtingen die voortvloeien uit de AVG en relevant zijn voor hun dagelijkse 
werkzaamheden vorm krijgt. 
Wanneer PS besluiten om te kiezen voor de optie ‘opstellen van een eigen Privacybeleid’ wordt afstemming 
gezocht met de griffie over hoe dit beleid opgesteld wordt. 
 
Het Privacybeleid 2021 - 2025 is als bijlage bij dit Statenvoorstel gevoegd. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
 
 
Voorzitter,      Secretaris, 
mr. J.H. Oosters      mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 
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Besluit 
 
Besluit op 14 april 2021 tot aansluiting bij de uitgangspunten van het Privacybeleid 2021 - 2025, zoals dat door 
GS is vastgesteld. 
 
Provinciale Staten van Utrecht; In vergadering bijeen op 14 april 2021  
 
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 17 februari 2021, met nummer 82208400 van de Functionaris voor 
Gegevensbescherming in samenwerking met het Programma Informatieveiligheid & Privacy: 
- Overwegende dat PS als bestuursorgaan binnen de provincie zelfstandig verantwoordelijk is om aantoonbaar 

te voldoen aan de AVG, maar dat gelet op het beperkte aantal verwerkingen van persoonsgegevens dat 
onder de verantwoordelijkheid van PS plaatsvindt (voornamelijk gegevens van insprekers of burgers die 
brieven toesturen) is het echter niet perse nodig is voor PS om een eigen privacybeleid op te stellen; 

- En overwegende dat GS voor de verwerkingen van persoonsgegevens die plaatsvinden binnen de provincie 
het Privacybeleid 2021 – 2025 hebben vastgesteld, waarin (reeds bestaande werk-) afspraken zijn 
opgenomen over een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.  
 

 
Besluiten:  
 
Voor de eigen werkzaamheden aan te sluiten bij de uitgangspunten van het privacybeleid 2021 - 2025, zoals dat 
door GS is vastgesteld. PS stelt daarmee geen eigen privacybeleid op, maar heeft wel aantoonbaar 
uitgangspunten vastgesteld voor de uitvoering van de eigen werkzaamheden in lijn met de AVG.  
 
 
 
 
 
w.g. 
Voorzitter,      Griffier, 
mr. J.H. Oosters      mr. C.A. Peters  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


