
Provinciaal Blad 1990/29

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

maken bekend dat in de openbare vergadering van provinciale staten op 11 december 1989 is
vastgesteld de Privacyverordening Noord-Holland, welke luidt als volgt:

Besluit nr. 74

Provinciale Staten van Noord-Holland;

overwegende dat het wenselijk is een kaderregeling te treffen voor de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer van personen van wie gegevens zijn opgenomen in geautomatiseerde en niet-
geautomatiseerde persoonsregistraties van de gehele provinciale organisatie;

gezien het voorstel van gedeputeerde staten;

gelet op de bepalingen van de Wet persoonsregistraties en artikel 90 van de Provinciewet;

besluiten:

vast te stellen de navolgende Privacyverordening Noord-Holland.

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijving en toepassingsgebied

Artikel 1
In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a persoonsgegeven: een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon;
b persoonsregistratie: een samenhangende verzameling van op verschillende personen betrekking

hebbende persoonsgegevens, die langs geautomatiseerde weg wordt gevoerd of met het oog op
een doeltreffende raadpleging van die gegevens systematisch is aangelegd door of ten behoeve
van de provinciale organisatie, met uitzondering van de verzamelingen bedoeld in artikel 2 van
de wet;

c de wet: de Wet persoonsregistraties (Staatsblad 1988, 665);
d verstrekken van gegevens uit een persoonsregistratie: het bekend maken of ter beschikking

stellen van persoonsgegevens, voor zover zulks geheel of grotendeels steunt op gegevens die in
die persoonsregistratie zijn opgenomen, of die door verwerking daarvan, al dan niet in verband
met andere gegevens, zijn verkregen;

e houder: degene die de zeggenschap, als bedoeld in artikel 2, heeft over een persoonsregistratie;
f beheerder: degene die door gedeputeerde staten is aangewezen om onder hun

verantwoordelijkheid de dagelijkse zorg voor een persoonsregistratie uit te oefenen;
g bewerker: degene die het geheel of een gedeelte van de apparatuur onder zich heeft, waarmee

een persoonsregistratie waarvan hij niet de houder is, wordt gevoerd.

Artikel 2
1 De zeggenschap over de persoonsregistraties berust bij gedeputeerde staten, met uitzondering

van de gevallen bedoeld in lid 2.
2 De zeggenschap over persoonsregistraties, die zijn aangelegd ten dienste van taken van de

Commissaris der Koningin dan wel de voorzitter van gedeputeerde staten, berust bij de
Commissaris der Koningin.



Artikel 3
1 Privacycommissie

Er is een onafhankelijke privacycommissie. De privacycommissie houdt gedurig toezicht op alle
zaken die verband houden met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in het kader van
deze verordening. Zij onderzoekt daartoe zelfstandig de wijze waarop door de houders en
beheerders uitvoering wordt gegeven aan de bepalingen van de wet en deze verordening. Zij
brengt de houders gevraagd en ongevraagd adviezen uit omtrent de maatregelen ter bescherming
van de persoonlijke levenssfeer, die zijn opgenomen in de ter vaststelling en inschrijving
aangeboden reglementen van persoonsregistraties, dan wel die door maatschappelijke of
technische ontwikkelingen of anderszins noodzakelijk zijn geworden. De privacycommissie
rapporteert jaarlijks omtrent haar bevindingen aan provinciale staten.

2  Samenstelling
De privacycommissie bestaat uit 8 leden en is als volgt samengesteld:
a een registeraccountant (niet tot het provinciaal  personeel behorend);
b een ambtelijke deskundige op het gebied van de informatievoorziening;
c een jurist (niet tot het provinciaal personeel behorend);
d een personeelsfunctionaris;
e een functionaris van de afdeling Personeel van de Centrale Bestuursdienst;
f drie personeelsvertegenwoordigers.

3 Benoeming leden
De leden worden benoemd door  gedeputeerde staten na overleg met de Statencommissie voor
Personeel en Organisatie:
- voor wat betreft de leden bedoeld onder 3.2a t/m e., op voordracht van de voorzitter

Coördinerend Overleg Informatiezaken;
- voor wat betreft de leden bedoeld onder 3.2f., op voordracht van de voorzitter van de

Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg Noord-Holland.
Voor ieder lid wordt tevens een plaatsvervanger benoemd, die het lid in geval van verhindering
vervangt. In geval van behandeling van dan wel advisering omtrent zaken waarbij de tak van
dienst betrokken is, waartoe de personeelsfunctionaris bedoeld onder 3.2d behoort, zal dienst
plaatsvervanger hem als lid van de commissie vervangen. Deze plaatsvervanger mag niet
werkzaam zijn bij dezelfde tak van dienst als de onder 3.2d. bedoelde personeelsfunctionaris.

4 Aanwijzing voorzitter en plaatsvervangend voorzitter
De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van de commissie worden door gedeputeerde
staten, deze commissie gehoord, aangewezen uit de leden van de commissie.

5 Toevoeging secretaris
Aan de commissie wordt een ambtelijk secretaris toegevoegd, die geen lid is van de commissie.
Gedeputeerde staten wijzen uit het provinciale personeel deze secretaris aan.

6 Benoemingstermijn
De benoeming van de leden van de commissie en hun plaatsvervangers geschiedt voor een
termijn van vier jaar. Aftredende (plaatsvervangende) leden zijn terstond herbenoembaar, indien
en voor zover zij nog de hoedanigheid bezitten die ingevolge het bepaalde in 3.2. voorwaarde
was voor hun benoeming. De (plaatsvervangende) leden van de commissie die deze
hoedanigheid verliezen gedurende hun benoemingstermijn treden terstond af en worden zo
spoedig mogelijk vervangen.



7 Bevoegdheden
Leden van de privacycommissie alsmede derden, die in opdracht van de privacycommissie
onderzoeken verrichten, hebben, mits daartoe uitdrukkelijk bij besluit van de commissie
gemachtigd en mits zij zich als zodanig deugdelijk identificeren, toegang tot de plaatsen waar
gewerkt wordt aan of met (de gegevens van) een persoonsregistratie, een en ander voor zover dit
in redelijkheid voor de uitoefening van de taken van de commissie nodig is.
Zij zijn onder dezelfde omstandigheden tevens bevoegd inlichtingen in te winnen omtrent de
werking van apparatuur en programmatuur, alsmede omtrent inhoud en werking van maatregelen
en procedures, die gericht zijn op geheimhouding en beveiliging van de persoonsgegevens.
Kennisneming van persoonsgegevens door leden van de commissie is slechts toegestaan met
schriftelijke toestemming van de betrokken geregistreerde(n).

8 Geheimhouding
Op de commissieleden en de secretaris alsmede derden, die in opdracht van de
privacycommissie onderzoeken verrichten, rust omtrent de informatie verkregen krachtens het in
artikel 3.7. bepaalde, de plicht tot volstrekte geheimhouding tegenover al degenen die geen lid
van de commissie zijn, de houder uitgezonderd. Van deze geheimhoudingsplicht kunnen de
commissieleden en de secretaris slechts worden ontheven door de houder middels een
gemotiveerd en schriftelijk vastgelegd besluit, en, voor zover het persoonsgegevens betreft, met
schriftelijke toestemming van de geregistreerde(n).

9 Bescherming (plv.) leden
Gedeputeerde staten dragen er zorg voor, dat de plv. leden van de commissie, bedoeld in lid 2,
sub b, d, e en f van dit artikel, niet wegens hun (plaatsvervangend) lidmaatschap van de
commissie worden benadeeld in hun positie als ambtenaar.

Hoofdstuk 2 Openbaar register

Artikel 4
1 Er is een openbaar register, onder de zorg van gedeputeerde staten, bestemd voor de inschrijving

van persoonsregistraties, van besluiten tot samenvoeging en koppeling en van besluiten inzake
aanwijzen van een bewerker en een beheerder.

2 Het register ligt voor een ieder kosteloos ter inzage ten provinciehuize.
3 De houder draagt er zorg voor dat iedere persoonsregistratie onmiddellijk na vaststelling van het

reglement, bedoeld in artikel 5, wordt ingeschreven in het register.
4 De inschrijving van een persoonsregistratie geschiedt door opneming in het register van:

a het reglement, of, indien overeenkomstig het bepaalde in artikel 22 van de wet geen
reglement is vastgesteld, door opneming in het register van de naam en het doel van de
persoonsregistratie, de categorieën van personen over wie persoonsgegevens in de
persoonsregistratie worden opgenomen en de soorten van gegevens die in de
persoonsregistratie worden opgenomen;

b de naam of functie van de beheerder en van de tak van dienst waar de persoonsregistratie
wordt gehouden.

5 Gedeputeerde staten verstrekken aan een ieder die daarom verzoekt afschriften van of uittreksels
uit hetgeen in het register is opgenomen. Zij zorgen ervoor, dat aan de betrokkene de toelichting
wordt verschaft die hij redelijkerwijs geacht kan worden nodig te hebben voor een doeltreffend
gebruik van zijn recht op inzage van het register.
Voor het verkrijgen van afschriften of uittreksel kunnen leges worden geheven.



Hoofdstuk 3 Persoonsregistratie

Artikel 5 Het reglement
1 Elke persoonsregistratie, niet zijnde een persoonsregistratie als bedoeld in artikel 22 van de wet,

wordt gevoerd overeenkomstig een vooraf vastgesteld en in het register ingeschreven reglement,
waarin de werking van de persoonsregistratie wordt beschreven.

2 Het reglement wordt vastgesteld door de houder gehoord de privacycommissie. Indien het
gegevens ten aanzien van personeelsleden werkzaam bij de provincie betreft, wordt het
reglement vastgesteld na overleg met de Centrale commissie voor georganiseerd overleg, de
Statencommissie voor Personeel en Organisatie en de Statencommissie voor Openbaar bestuur.

Artikel 6 Calamiteiten
In geval van oorlog of andere buitengewone omstandigheden, waarin ernstig gevaar dreigt dat
persoonsgegevens in handen vallen van personen of instanties die deze gegevens kunnen gebruiken in
strijd met het doel van de persoonsregistratie, zal de houder opdracht geven tot gehele of gedeeltelijke
vernietiging van de opgeslagen gegevens.

Artikel 7 Doorhaling
1 De houder besluit tot doorhaling van de inschrijving in het register:

a indien de persoonsregistratie wordt opgeheven;
b indien hij van oordeel is dat het functioneren van de persoonsregistratie de persoonlijke

levenssfeer van de geregistreerden schaadt.
2 In geval van doorhaling draagt de houder er zorg voor dat de gegevens van de

persoonsregistratie niet meer kunnen worden gebruikt dan wel worden vernietigd. Daarbij neemt
hi j de bepalingen van de Archiefwet 1962 in acht.

Artikel 8 Samenvoeging en koppeling
1 Het in één gegevensverzameling samenvoegen van persoonsgegevens uit meer

persoonsregistraties, waarbij de samengevoegde gegevens uitsluitend worden gebruikt
overeenkomstig de doelstellingen van de oorspronkelijke op zichzelf staande
persoonsregistraties, vindt uitsluitend plaats krachtens besluit van de houder, de
privacycommissie gehoord. Indien het gegevens ten aanzien van personeelsleden werkzaam bij
de provincie betreft wordt een besluit tot samenvoeging door de houder voorts slechts genomen
na overleg met de Centrale commissie voor georganiseerd overleg en de daarvoor in aanmerking
komende vaste commissie(s) van advies en  bijstand.

2 In het besluit tot samenvoeging worden voorschriften gegeven om te waarborgen dat de
gegevens uitsluitend kunnen worden gebruikt overeenkomstig de doelstellingen en reglementen
van de oorspronkelijk op zichzelf staande persoonsregistraties.

3 Het koppelen van persoonsregistraties, waarbij persoonsgegevens uit meer persoonsregistraties
structureel met elkaar in verband worden gebracht, vindt uitsluitend plaats krachtens besluit van
de houder, de privacycommissie gehoord. Indien het gegevens t.a.v. personeelsleden werkzaam
bij de provincie betreft wordt een besluit tot koppeling door de houder voorts slechts genomen
na overleg met de Centrale commissie voor georganiseerd overleg en de daarvoor in aanmerking
komende vaste commissie(s) van advies en bijstand.

4 In het besluit tot koppeling wordt bepaald voor welke doelstelling(en) de gekoppelde
persoonsgegevens uitsluitend mogen worden gebruikt.

5 Aan een besluit tot samenvoeging of koppeling kunnen voorschriften worden verbonden in het
belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

6 Gedeputeerde staten nemen elk besluit inzake samenvoeging of inzake koppeling in het register
op.



Artikel 9 Bewerken en beheren
1 De houder wijst de bewerkers en de beheerders van persoonsregistraties schriftelijk aan.
2 De houder ziet erop toe, dat de bewerkers en de beheerders de bepalingen gesteld bij of

krachtens de wet en deze verordening in acht nemen.
3 Besluiten tot het aanwijzen van een bewerker of een beheerder worden door gedeputeerde staten

opgenomen in het register.

Artikel 10
Indien de bewerker door of vanwege de beheerder bewerkingswerkzaamheden uitbesteedt aan derden,
treft hij maatregelen om te waarborgen dat daarbij de bepalingen, gesteld bij of krachtens de wet en
deze verordening in acht worden genomen. Gegevens over de uitbesteding en de getroffen
maatregelen worden in het in artikel 11 bedoelde protocol vermeld.

Artikel 11 Protocol
1 De houder houdt op deugdelijke wijze een protocol bij, waarin wordt vastgelegd wanneer en aan

welke derden persoonsgegevens uit een persoonsregistratie zijn verstrekt, alsmede welke
gegevens aan een ieder van hen zijn verstrekt.

 2 Elke in het protocol opgenomen aantekening blijft gedurende ten minste die jaren na datum van
opneming daarin vastgelegd.

Artikel 12
1 Degenen over wie in de persoonsregistratie persoonsgegevens zijn opgenomen kan aan de

beheerder een verzoek doen tot inzage in het protocol met betrekking tot hetgeen daarin is
aangetekend inzake hem betreffende persoonsgegevens.

2 De beheerder voldoet binnen een maand aan een verzoek, als bedoeld in het eerste lid, of deelt
binnen die termijn mee dat hij niet aan het verzoek zal voldoen.

3 Een weigering, als bedoeld in het vorige lid, is met redenen omkleed.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 13
De houder is gemachtigd de uitvoering van de verschillende bepalingen van de verordening op te
dragen aan één of meer door hem aan te wijzen provinciale ambtenaren. Tegen de door deze
ambtenaren genomen beslissingen staat gedurende een maand na het aan geregistreerde bekend
worden van de beslissing beroep open bij de houder.

Artikel 14
In gevallen waarin deze verordening niet of niet naar redelijkheid voorziet beslist de houder, de
privacycommissie gehoord.

Artikel 15
Deze verordening treedt in werking op de dag volgend op die van bekendmaking in het Provinciaal
Blad.

Artikel 16
Het bepaalde in deze verordening geldt niet indien en voor zover bij of krachtens gemeenschappelijke
regelingen waaraan de provincie deelneemt anders is bepaald.

Artikel 17
Deze verordening kan worden aangehaald als Privacyverordening Noord-Holland.

Haarlem, 11 december 1989

Provinciale staten voornoemd,



R.J. de Wit, voorzitter.

C.J.N. Versteden, griffier.

Toelichting

Algemeen

Provinciale staten hebben in hun vergadering van 10 maart 1987, nr. 143, de voordracht nr. 35
aangenomen en daarmee   de Privacyverordening Noord-Holland vastgesteld.

Een aantal oorzaken heeft er toe geleid, dat de voordracht nog nimmer tot daadwerkelijke uitvoering
door gedeputeerde staten heeft plaatsgevonden.

Deze oorzaken waren:
a. vanuit provinciale staten was een amendement ingediend, dat nog verwerkt moest worden;
b. de afdeling juridische zaken kwam nog met een aantal juridische kanttekeningen;
c. De Privacycommissie PINFOS had eveneens nog een aantal kanttekeningen.

Daarbij speelde ook mee de ontwikkelingen bij de centrale wetgever, welke deden vermoeden, dat op
korte termijn de inwerkingtreding van de Wet Persoonsregistraties kon worden verwacht.

Al deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid, dat de formele uitvoering van de Privacyverordening
Noord-Holland niet tot stand is gekomen. In materiële zin is binnen de provinciale organisatie in een
aantal concrete gevallen - na advisering door de privacycommissie - reeds in de geest van de
Privacyverordening Noord-Holland en de Wet persoonsregistraties gehandeld.

In overleg met de betrokken en de verantwoordelijke leden van gedeputeerde staten is besloten de
reeds door provinciale staten vastgestelde Privacyverordening Noord-Holland aan een grondige
revisie te onderwerpen. Deze revisie hield in, dat alle gemaakte opmerkingen en ingediende moties in
een nieuwe concept-Privacyverordening Noord-Holland zouden worden verwerkt.

Inmiddels is de Wet persoonsregistraties (wet van 28 december 1988, Staatsblad 1988, 665) per 1 juli
1989 gedeeltelijk in werking getreden. Hierdoor worden veel van de onderwerpen waarin de concept-
Privacyverordening Noord-Holland voorziet dwingend bij wet geregeld. De concept-
Privacyverordening Noord-Holland geeft in aanvulling op het wettelijk kader enkele zwaardere eisen,
specifiek gericht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer binnen de provinciale
organisatie, dan in de wet. De thans voorliggende concept-Privacyverordening Noord-Holland is
derhalve tot stand gekomen na een grondige herziening van de verordening uit 1987. Daarbij zin
overlappingen met wettelijke bepalingen - met uitzondering van de definities - vermeden. Ten slotte
wordt opgemerkt, dat een gedetailleerde regeling ten aanzien van specifieke registraties beter -
overeenkomstig het door de wetgever beoogde stelsel - bij reglement kan worden getroffen.

De nieuwe concept-Privacyverordening Noord-Holland zoals thans voorligt zal om commentaar
worden toegezonden aan de verschillende overlegstructuren binnen de provinciale organisaties, te
weten:
1. de statencommissie Personeel & Organisatie;
2. de statencommissie Openbaar Bestuur;
3. de Hoofden van takken van dienst;
4. de Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg Noord-Holland;
5. de Medezeggenschapscommissies bij de takken van dienst.
6. de Privacycommissie PINFOS.



Deze procedure is dezelfde als die welke gehanteerd is bij de 1e concept-Privacyverordening Noord-
Holland.

Volgens de opgestelde planning voor de procedurele behandeling van de herziene Privacyverordening
Noord-Holland wordt ernaar gestreefd de behandeling in de vergadering van provinciale staten van
eind 1989 te halen.

Met betrekking tot de herziene Privacyverordening Noord-Holland wordt het navolgende opgemerkt.
Ook in deze verordening wordt getracht de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te realiseren
door:
1. Het instellen van een onafhankelijke privacycommissie, die een toezichthoudende en

adviserende taak krijgt (artikel 3).
2. Het openbaar maken van de werkwijze van alle persoonsregistraties door middel van een

openbaar register (artikel 4).
3. Het doen opstellen van reglementen, waarin o.m. geregeld moet worden door wie, met welk

doel, e.d. de gegevens mogen worden gebruikt.
4. Het inschrijven van iedere persoonsregistratie in het openbaar register (artikel 4).
5. Het geven van eisen inzake samenvoeging en koppeling van persoonsgegevens (artikel 8).
6. Het regelen van de protocolplicht (artikelen 11 en 12).

De  concept-Privacyverordening Noord-Holland beperkt zich dan ook tot het geven van een
aanvullend kader op de Wet persoonsregistraties waarbinnen voor de provinciale organisaties
maatregelen moeten worden genomen.

Aangezien de wetgever een stelsel beoogd van zelfregulering geeft de concept-Privacyverordening
Noord-Holland aanvullende regels.

De opbouw van de concept-Privacyverordening Noord-Holland is als volgt globaal weer te geven:

In hoofdstuk 1 vindt men de begripsomschrijving en toepassingsgebied die in de verordening en de
Wet persoonsregistraties een belangrijke rol spelen. Bovendien worden de taak en bevoegdheden van
de privacycommissie geregeld.

Hoofdstuk 2 gaat over het openbaar register, dat door gedeputeerde staten wordt gehouden.

Hoofdstuk 3 handelt over de persoonsregistraties. Daarbij wordt verwezen naar de Wet
persoonsregistraties. Verder worden hier geregeld:
- het reglement
- de calamiteiten
- aspecten als doorhaling, samenvoeging en koppeling, bewerken en beheren en de protocolplicht.

Hoofdstuk 4 bevat de slotbepalingen.

Ten slotte wordt erop gewezen, dat de concept-Privacyverordening Noord-Holland zoals thans
voorligt, wellicht in de toekomst aanpassing zal behoeven  aan te verwachten ontwikkelingen in de
rechtspraak ten aanzien van de Wet persoonsregistraties.
Inmiddels heeft binnen de provinciale takken van dienst een inventarisatie plaatsgevonden naar
gegevensverzamelingen, welke persoonsgegevens bevatten. Deze inventarisatie zal als basis fungeren
voor de reglementering conform de bepalingen van enerzijds de concept-Privacyverordening Noord-
Holland en anderzijds de Wet persoonsregistraties. Hierbij zal een rol worden weggelegd voor de
privacycommissie.



Artikelsgewijze toelichting

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijving en toepassingsgebied

Artikel 1
De definities van de begrippen zijn in overeenstemming gebracht met de Wet persoonsregistraties. De
privacygevoeligheid van bepaalde gegevens is zeer afhankelijk van o.a. tijd en omstandigheden dan
wel plaats. Verder zijn de gegevens privacygevoelig voor zover deze afhankelijk van de
maatschappelijke ontwikkelingen als zodanig worden aangemerkt. Op dit moment is een sluitende
definitie van de categorie gevoelige gegevens nauwelijks te geven. De wetgever heeft bovendien
bepaald, dat per uiterlijk 1 juli 1990 bij AMvB regels worden gesteld betreffende deze gegevens.

Verder worden definities gegeven van begrippen als houder, beheerder en bewerker van
persoonsregistraties.

Artikel 2
Er wordt als uitgangspunt aangenomen, dat gedeputeerde staten houder zijn van de
persoonsregistraties. Het kan evenwel voorkomen, dat de Commissaris der Koningin krachtens
wettelijk voorschrift als houder optreedt. Uiteraard in de hoedanigheid als voorzitter van gedeputeerde
staten of als zelfstandig provinciaal orgaan. Het gaat hier immers om persoonsregistraties als bedoeld
in artikel 1, d.w.z. persoonsregistraties die zijn aangelegd door of ten behoeve van de provinciale
organisaties. In dergelijke gevallen dient voor gedeputeerde staten gelezen te worden de Commissaris
der Koningin.

Artikel 3
In dit artikel wordt de Privacycommissie geïntroduceerd. De privacycommissie zal een adviserende en
toezichthoudende taak krijgen in het kader van de beoordeling van de op te stellen reglementen en de
naleving van de bepalingen van de Privacyverordening Noord-Holland en de reglementen. De
privacycommissie is bevoegd om zowel gevraagd als ongevraagd advies uit te brengen aan
gedeputeerde staten aangaande zaken betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De
onafhankelijkheid van de privacycommissie is voldoende gewaarborgd door de plaats in de
provinciale organisatie (rapportage aan PS) en doordat in de privacycommissie een externe juridische
adviseur en een externe accountant zitting hebben. De privacycommissie wordt bovendien opgedragen
om  jaarlijks van haar bevindingen verslag te  doen aan provinciale staten. Verder zal ter uitoefening
van haar taak de privacycommissie bepaalde bevoegdheden dienen te krijgen zodat de leden op elk
gewenst moment bij de takken van dienst controle op de naleving van de bepalingen ter bescherming
van de persoonlijke levenssfeer kan worden uitgevoerd.
Deze bevoegdheden dienen eveneens te gelden voor derden, die in opdracht van de privacycommissie
worden belast met onderzoeken naar de privacybescherming binnen de takken van dienst zoals de
IPA/ACON.

De leden van de privacycommissie dienen voor hun (plv.) lidmaatschap van de commissie beschermd
te worden. Een beschermende maatregel conform de regeling voor de leden van
medezeggenschapscommissies is derhalve vereist. Hierdoor wordt de onafhankelijke positie van de
leden gewaarborgd. De Statencommissies hebben voor een dergelijke bepaling hun voorkeur
uitgesproken.

Gelijktijdig met de procedurele behandeling van de concept-Privacyverordening Noord-Holland in de
verschillende overlegstructuren zal de samenstelling van de privacycommissie nader dienen te worden
beschouwd. De huidige privacycommissie heeft als hoofdtaak de bewaking van de
personeelsgegevens in het personeelsinformatiesysteem (PINFOS). Deze commissie is sedert januari
1986 als zodanig werkzaam. In principe zal ernaar worden gewerkt deze Commissie te laten
functioneren als de in dit artikel genoemde algemene privacycommissie.



Gedeputeerde staten hebben zich in principe hiervoor reeds uitgesproken. Na de inwerkingtreding van
de privacyverordening zal de bestaande Privacycommissie PINFOS derhalve worden omgevormd tot
algemene privacycommissie.

Hoofdstuk 2. Openbaar register

Artikel 4
Het artikel geeft onder meer aan welke onderwerpen in het openbaar register dienen te worden
opgenomen en aan wie afschriften en uittreksels kunnen worden verstrekt.
In de praktijk worden in het register de bestaande persoonsregistraties met namen genoemd en niet de
daarin vastgelegde persoonsgegevens. Het zal uiteraard niet zo zijn dat aan ieder - dus willekeurige
personen - persoonsgegevens kunnen worden verstrekt.

Eventueel kunnen voor het verkrijgen van afschriften of uittreksels leges worden geheven. De hoogte
van deze leges mag echter niet zodanig zijn dat deze voor de verzoekers een reële drempel kunnen
gaan betekenen.

Hoofdstuk 3. Persoonsregistraties

Artikel 5
Het artikel regelt de bepalingen inzake het reglement en verwijst naar de Wet persoonsregistraties.
Een extra element is geregeld ten aanzien van de reglementsplichtige gegevens betreffende de
personeelsleden werkzaam bij de provincie. Hierbij worden de Centrale Commissie voor
Georganiseerd Overleg Noord-Holland alsmede de Statencommissie voor Personeel en Organisatie en
voor Openbaar Bestuur betrokken

Artikel 6
Het artikel regelt de handelswijze in geval van calamiteiten.
Gedeputeerde staten zullen nadere regels opstellen omtrent de wijze waarop in voorkomende gevallen
gehandeld dient te worden.,
Vanwege de bewerkers zullen procedures en voorschriften gevraagd worden welke in geval van
optredende calamiteiten gaan gelden.

Artikel 7
Het artikel regelt de bevoegdheid van gedeputeerde staten inzake de besluitvorming tot doorhaling
van de inschrijving in het register.
Verder wordt aangegeven wanneer gedeputeerde staten hiertoe besluiten alsmede de zorg dat de
gegevens van de persoonsregistratie ook niet meer worden gebruikt, dan wel worden vernietigd.

De bedoelde termijnen zoals genoemd in de Archiefwet 1962 houden verband met de wettelijk
verplicht gestelde bewaartermijn alvorens bepaalde gegevens mogen worden vernietigd.

Artikel 8
In verband met de huidige technische hulpmiddelen (computer) etc. is het op vrij eenvoudige wijze -
voor bepaalde personen - mogelijk om persoonsgegevens te koppelen en samen te voegen.
Hierdoor kan een ongewenste beeldvorming omtrent personen, zonder dat dit hun bekend is, worden
verkregen.

Om deze gevaren te voorkomen is in de verordening de eis gesteld, dat tot samenvoeging en koppeling
eerst mag worden overgegaan nadat gedeputeerde staten hiertoe hebben besloten gehoord de
privacycommissie. Voor wat betreft gegevens t.a.v. personeelsleden werkzaam bij de provincie betreft
dient tevens overleg plaats te vinden met de Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg en de
Statencommissies voor Personeel en Organisatie en voor Openbaar Bestuur.



Alle ter zake genomen besluiten dus ook de afwijzende besluiten worden opgenomen in een register.

Artikel 9
Het artikel regelt de aanwijzing van de bewerkers en beheerders van persoonsregistraties. De
besluiten worden opgenomen in het register.

Artikel 10
In dit artikel wordt geregeld, dat waarborging van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
moet worden verkregen indien de bewerker bepaalde werkzaamheden uitbesteedt. De gegevens over
de uitbesteding en de getroffen maatregelen worden in het protocol vermeld.
De bewerker kan slechts werkzaamheden aan derden uitbesteden onder verantwoordelijkheid van de
beheerder. Gedeputeerde staten zullen hiervoor nog nadere regels opstellen.

Artikel 11
Indien gegevens aan derden worden verstrekt is het noodzakelijk om hiervan een administratie bij te
houden. Het is anders voor de geregistreerde niet mogelijk na te gaan of de bepalingen van het
reglement worden nagekomen.
De gegevens in het protocol blijven gedurende ten minste drie jaren na datum van opneming bewaard.

Artikel 12
In dit artikel wordt geregeld het inzagerecht van de geregistreerde in het protocol. Hoe een en ander in
de praktijk zal worden geregeld zal nog door gedeputeerde staten worden bepaald. Daarnaast heeft de
geregistreerde een wettelijk vastgelegd recht op inzage in zijn eigen gegevens in persoonsregistraties
bij de provincie. Dit artikel bevat een aanvullende bepaling op dat recht.

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

Artikel 13
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 104 uit de Provinciewet kunnen gedeputeerde staten - na
machtiging van provinciale staten - de uitvoering van een of meer bepalingen van een besluit van
provinciale staten opdragen aan door gedeputeerde staten aan te wijzen provinciale ambtenaren. De
veel besproken mandatering wordt hierbij formeel geregeld.
In het kader van de herziene delegatie en mandatering zal dit nog nader worden uitgewerkt. Echter
wordt dan wel een specifieke beroepsregeling noodzakelijk zodat de beslissingen, door deze
provinciale ambtenaren genomen, kunnen worden bestreden.

Artikel 14
In dit artikel wordt een voorziening getroffen voor de gevallen waarin de verordening niet voorziet of
niet naar redelijkheid voorziet.

Artikel 15
Dit artikel regelt de inwerkingtreding van de verordening.

Artikel 16
Ten aanzien van gezamenlijk met andere lichamen gedeelde registraties kunnen in de toekomst
vergaande maatregelen nodig zijn.

Artikel 17
Dit artikel is het citeerartikel.
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