
Besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland van 21 juni 2011, nr. 2011-
33782, tot afkondiging van hun besluit 
inzake de vaststellling van het Pivacy-
reglement registratie- en besturings-
systeem muskusrattenbestrijding 
(RSM) Provincie Noord-Holland.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

maken overeenkomstig artikel 136 van de 
Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering 
van 21 juni 2011, onder nr. 2011-33782 het volgende 
besluit hebben genomen:

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Gelet op het Algemeen reglement met betrekking 
tot verwerking van persoonsgegevens

Besluiten:

Vast te stellen het navolgende reglement

Privacyreglement registratie- en 
sturingssysteem muskusrattenbestrijding 
(RSM) Provincie Noord-Holland

Artikel 1 
In dit reglement wordt verstaan onder:
a  persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een 

geïdentificeerde of identificeerbare 
natuurlijke persoon;

b  verwerking van persoonsgegevens: elke handeling 
of elk geheel van handelingen met 
betrekking tot persoonsgegevens, waaronder 
in ieder geval het verzamelen, vastleggen, 
ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, 
opvragen, raadplegen, gebruiken, 
verstrekken door middel van doorzending, 
verspreiding of enige andere vorm van 
terbeschikkingstelling, samenbrengen, met 
elkaar in verband brengen, alsmede het 
afschermen, uitwissen of vernietigen van 
gegevens;

c  de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens 
(Wbp);

d  het Cbp: het College bescherming persoons-
gegevens als bedoeld in artikel 51 van de wet;

e  RSM: een geautomatiseerd systeem, het 
registratie- en sturingssysteem muskus-
rattenbestrijding Noord-Holland, dat de in dit 
reglement genoemde gegevens verzamelt;

f  informatie: verzamelde gegevens die een 
bewerking hebben ondergaan;

g  gps: positie bepaling systeem;
h  bewerkte route: bewerkte route in een deel-

gebied;
i  verantwoordelijke: het bestuursorgaan waarbij 

de zeggenschap over de verwerking van 
persoonsgegevens berust;

k  betrokkene: degene op wie een persoons-
gegeven betrekking heeft;

l  Wbp-beheerder: degene die door de 
verantwoordelijke is aangewezen om binnen 
de organisatie-eenheid waar hij werkzaam is 
de persoonsgegevens en de te registreren 
gegevens ingevolge dit reglement te 
verwerken.

m  regeling jaargesprekken: de regeling, volgens CAO 
afspraken, waarin een cyclus is vast gelegd 
van plannings-, voortgangs-, evaluatie- en 
beoordelingsgesprekken 

Artikel 2  
De werkzaamheden van de Wbp-beheerder 
kunnen door hem worden opgedragen aan een 
medewerker van de sector Netwerkbeheer van de 
Provincie Noord-Holland.

Artikel 3 
De persoonsgegevens worden verwerkt ten 
behoeve van de bedrijfsvoering en planning. De 
persoonsgegevens worden ook verwerkt voor de 
personele aansturing zoals wordt bedoeld in de 
regeling jaargesprekken.

Artikel 4 
Met het RSM systeem worden uitsluitend de 
volgende gegevens geregistreerd:
•	 de	datum;
•	 	de	duur	van	de	arbeid	per	gebiedseenheid	en	

de gelopen route middels een ‘track’;
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•	 	de	registratie	van	de	vangstmethode:	welk	

vangmiddel wordt ingezet, het aantal, de 
plaats en het tijdstip van wegzetten;

•	 	de	registratie	van	de	vangstaantallen:	
beoogde vangst en bijvangst

•	 	de	registratie	van	de	schade	veroorzaakt	door	
de muskusrat;

•	 	de	positiebepaling	door	middel	van	gps	van	
het vangmiddel, de vangstaantallen en de 
schade.

Artikel 5 
De in artikel 4 bedoeld gegevens worden 
uitsluitend verwerkt tot de volgende informatie:
•	 	het	aantal	velduren	per	deelgebied;
•	 	wanneer	en	door	wie	de	velduren	gemaakt	

zijn;
•	 	de	gelopen	routes	per	deelgebied;
•	 	de	vangstaantallen	en	samenstelling	van	de	

vangst (beoogde vangst en bijvangst);
•	 	het	tijdstip	van	wegzetten,	controleren	en	

innemen van vangmiddelen;
•	 	de	effectiviteit	van	de	verschillende	vang

middelen;
•	 	de	omvang	en	de	positie	van	door	muskus

ratten veroorzaakte schade.

Artikel 6 
Gegevens worden verkregen door de inzet van een 
handheld computer met gps ontvanger. 
De betrokkene heeft de keuze om de duur van de 
arbeid per gebiedseenheid middels een ‘track’ in 
te voeren in de RSM.
De volgende gegevens dienen handmatig te 
worden ingevoerd:
•	 	de	datum;
•	 	de	registratie	van	de	vangst	methode:	welk	

vangmiddel wordt ingezet, het aantal, de 
plaats en het tijdstip van wegzetten;

•	 	de	registratie	van	de	vangstaantallen:	
beoogde vangst en bijvangst

•	 	de	registratie	van	de	schade	veroorzaakt	door	
de muskusrat;

•	 	de	positiebepaling	door	gps	van	het	vang
middel, de vangstaantallen en de schade.

De gegevens worden door een koppeling met de 
mobiele telefoon aan het eind van de werkdag 
naar de centrale server in Haarlem verzonden. 
Het activeren van deze koppeling is een 
handmatig proces.

Artikel 7  
1  Rechtstreekse toegang tot de door de RSM 

verzamelde gegevens hebben:
 a  de Wbp-beheerder: verzamelde gegevens 

en informatie.
 b  de door de Wbp-beheerder schriftelijk 

aangewezen medewerkers:
 c  de leidinggevende de betrokkenen en de 

betrokkenen hebben toegang tot de 
informatie.

2  Indien er gegronde aanwijzingen zijn over de 
tijdsbesteding van de betrokkene die in strijd 
is met zijn aanstelling als ambtenaar dan 
kan de leidinggevende de Wbp beheerder 
schriftelijk opdracht geven om de gegevens, 
genoemd in artikel 4 van dit reglement, van 
de betrokkene samen te brengen. 

3  Indien de leidinggevende de gegevens laat 
samenbrengen dan informeert hij de 
betrokkene hierover vooraf. De leiding-
gevende meldt de betrokken zijn of haar 
bevindingen.

Artikel 8 
1  Verzoeken als bedoeld in artikel 35 van de wet 

worden, schriftelijk ingediend bij de Wbp-
beheerder.

2  De Wbp-beheerder kan van de verzoeker 
verlangen dat deze zich in persoon bij hem 
vervoegt, ter vaststelling van de identiteit 
van de verzoeker.

Artikel 9
Verzoeken tot verbetering, aanvulling of 
verwijdering van gegevens als bedoeld in artikel 
36 van de wet worden schriftelijk ingediend bij de 
Wbp-beheerder.

Artikel 10
Gegevens worden door de Wbp-beheerder uit het 
geautomatiseerd systeem verwijderd na een 
daartoe strekkend besluit van de verant woorde-
lijke. De Wbp-beheerder van de gegevens 
verwijdert deze gegevens binnen een termijn van 
vier weken.

Artikel 11  
1  Vernietiging van gegevens geschiedt met 

inachtneming van de Archiefwet.
2  In tegenstelling tot het bepaalde in lid 1 

worden de persoonsgegevens vernietigd twee 
jaar nadat de gegevens verzameld zijn. 

Artikel 12  
1  De Wbp-beheerder is verantwoordelijk voor 

het beheer van de gegevens en treft daartoe 
passende technische en organisatorische 
maatregelen die nodig zijn om de gegevens te 
beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm 
van onrechtmatige verwerking.

2  De persoonsgegevens worden op een nader 
door de Wbp-beheerder aan te wijzen plaats 
opgeslagen en beheerd door een medewerker 
als bedoeld in artikel 2.

3  Slechts de door de Wbp-beheerder aan-
gewezen medewerkers als bedoeld in artikel 2 
hebben rechtstreeks toegang tot de 
persoonsgegevens.

Artikel 13  Slotbepaling
1  Dit reglement wordt aangehaald als Privacy-

reglement registratie- en sturingssysteem 
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muskusrattenbestrijding (RSM) Provincie 
Noord-Holland.

2  Het reglement ligt ter inzage bij de  
Wbp-beheerder.

3  Het reglement treedt in werking één dag na 
de datum van publicatie in het Provinciaal 
blad.

Vastgesteld 21 juni 2011

Gedeputeerde Staten voornoemd,

J.W. Remkes, voorzitter,

T. Kampstra, provinciesecretaris.
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Toelichting op het Reglement 
registratie- en sturingssysteem 
muskusrattenbestrijding (RSM) 
Provincie Noord-Holland.

Algemeen
De bestrijding van muskusratten is een van de 
taken van de Provincie Noord-Holland (verder te 
noemen de Provincie). De Provincie registreert de 
vangsten, de vangmiddelen, de omvang en de 
positie van de door muskusratten veroorzaakte 
schade en de bewerkte routes en door wie deze 
routes bewerkt voor de bedrijfsvoering en 
aansturing van individuele medewerkers. De 
Provincie verstrekt, gelet op gemaakte afspraken, 
de gegevens omtrent de vangsten, vangmiddelen, 
omvang van schade en de bewerkte routes aan 
een Landelijk Coördinatiecommissie Muskus-
rattenbestrijding (LCCM). Bij de vangstregistratie 
wordt ook de naam geregistreerd van de 
bestrijder. Zij hebben toegang in het systeem en 
kunnen hun gegevens opvragen. 

De hierboven vermelde gegevens worden ook nu 
verzameld en handmatig verwerkt.
De bedoeling van de Provincie is om deze wijze 
van gegevensverzameling efficiënter te laten 
verlopen door middel van het gebruik van een 
geautomatiseerd systeem, waarbij een global 
positioning system (verder gps) is ingebouwd. 
Met dit systeem is het niet mogelijk om een 
individuele bestrijder ieder moment te 
lokaliseren. De gegevens worden aan het einde 
van een werkdag verzonden naar het systeem. 

De Provincie laat de keuze aan bestrijder om het 
‘tracking’ systeem aan of uit te zetten. Met het 
‘tracking’ systeem kan achteraf de duur van de 
werkzaamheden en de gelopen routes worden 
ingezien. Kiest de bestrijder ervoor om alleen de 
vangsten, de vangmiddelen en de geconstateerde 
schade op te nemen in het geautomatiseerde 
systeem dan dient de bestrijder tweewekelijks de 
informatie over het bewerkte gebied en de 
gelopen route schriftelijk in te leveren bij de 
leidinggevende. Bij de jaarlijkse beoordeling van 
de bestrijder wordt niet meegenomen of hij al 
dan niet met het ‘tracking’ systeem werkt.

Het geautomatiseerde systeem inclusief het 
‘tracking’ systeem biedt de Provincie een snelle 
verzameling van de gegevens omtrent het 
bewerkte gebied, geeft een goed inzicht in de 
bewerkelijkheid van het gebied, de werkbelasting 
voor de bestrijder, maakt het mogelijk om het 
werkgebied aan te passen en sneller meerdere 
bestrijders in te zetten indien dat nodig is. 
De gegevens die ingevoerd worden in het 
geautomatiseerde systeem worden, net als nu 
gebruikelijk is, gebruikt bij jaarplanning, 
voortgangsgesprekken en beoordeling van de 
bestrijder. 

Artikel 1
Regelt de begrippen die worden gebruikt in dit 
reglement. Onder persoonsgegevens wordt 
begrepen elk gegeven dat geregistreerd wordt, 
zoals de datum, duur van de arbeids, registratie 
vangstmethode, vangstaantallen, schade, 
positiebepaling door gps van het vangmiddel e.d. 
die gekoppeld kunnen worden direct of indirect 
met een naam van de bestrijder.

Met de verantwoordelijke genoemd onder 1. 
wordt bedoeld Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland. Gedeputeerde Staten wijzen de 
algemeen directeur aan als Wbp beheerder. 
 
Artikel 2
De Algemeen Directeur wijst een medewerker 
van de sector Netwerkbeheer van de Provincie 
aan om de werkzaamheden van de Wbp- 
beheerder uit te voeren.

Artikel 3
Zoals in de algemene toelichting wordt 
aangegeven worden de persoonsgegevens 
verwerkt voor de bedrijfsvoering, de planning 
van de werkzaamheden en de aansturing van de 
bestrijders. Daarbij behoort ook de jaarplanning, 
voortgang en de beoordeling van de individuele 
bestrijder.

Artikel 4
In dit artikel wordt beschreven welke gegevens 
verzameld worden. 
Een onderdeel van het werkplan is het 
bestrijdings plan voor het vanggebied van de 
individuele bestrijder. De verzamelde gegevens 
worden gebruikt om dit bestrijdingsplan op te 
stellen en de voortgang te evalueren. De gegevens 
moeten bijdragen aan een efficiëntere inzet van 
de muskusrattenbestrijding. Indien de 
medewerker heeft aangegeven te kiezen om geen 
‘track’ te registreren, dan zullen de verzamelde 
gegevens niet gebruikt worden om achteraf een 
‘track’ te reconstrueren. 

Artikel 5
In dit artikel wordt aangegeven dat er een 
koppeling plaats zal vinden tussen de ingevoerde 
gegevens en de persoonsgegevens van bestrijder 
die de werkzaamheden heeft uitgevoerd.
Dit is de informatie waar de leidinggevende en de 
medewerkers toegang tot hebben als bedoeld in 
artikel 7.

Artikel 6
In dit artikel is opgenomen dat de ‘track’ kan 
worden aangezet door de individuele bestrijder. 
Zoals bij de toelichting bij artikel 4 is opgemerkt 
zal geen ‘track’ worden gereconstrueerd indien 
de bestrijder gekozen heeft om de ‘track’ niet te 
registreren door middel van het RSM systeem. 
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Artikel 7
De Algemeen Directeur heeft inzage in de 
verzamelde gegevens en informatie.
Anderen dienen schriftelijk aangewezen te 
worden door de Algemeen Directeur. Dit 
betreffen de systeembeheerder van de sector 
Netwerkbeheer voor de verzamelde gegevens en 
informatie, de leidinggevenden en de mede-
werkers die hebben toegang tot de informatie.

In artikel 7 tweede lid wordt gesproken over 
samenbrengen van gegevens indien er gegronde 
aanwijzingen zijn over de tijdsbesteding van de 
betrokkene dat deze in strijd is met de 
aanstelling als ambtenaar. 
Het samenbrengen van deze gegevens kan slechts 
indien de volgende procedure in acht wordt 
genomen:
1  Er moet sprake zijn van een voldoende 

gerechtvaardigd belang in de vorm van een 
concreet vermoeden c.q. van een op 
aannemelijke feiten gebaseerde verdenking 
van structureel misbruik. 

2  Voordat een onderzoek wordt ingesteld zal 
eerst een gesprek (hoor en wederhoor) dienen 
plaats te vinden tussen de leidinggevend en 
de betrokkene.

3  Uitsluitend de leidinggevende (conform het 
organisatie- , volmacht- en mandaatregister) 
is bevoegd om een onderzoek in te stellen. Dit 
privacyreglement regelt dat dit schriftelijk 
moet gebeuren voor het geval er bijvoorbeeld 
een rechtszaak gevoerd wordt en door of 
namens betrokkene wordt aangevoerd dat de 
opdracht niet volgens de bepalingen is 
verstrekt. Duidelijk moet kunnen worden 
aangetoond dat niet meer gegevens zijn 
samengebracht dan is toegestaan, inclusief 
de daarvoor geldende bewaartermijnen. In de 
opdracht staat het doel en de periode die 
onderzocht wordt duidelijk omschreven.

4  Een onderzoek mag zich uitsluitend strekken 
tot de gegevens die onder de bewaartermijn 
vallen. Het is niet toegestaan om een 
onderzoek te starten op basis van gegevens 
die dan al niet meer verzameld hadden 
mogen zijn, of deze gegevens in een lopend 
onderzoek betrekken.

5  Gegevens waarvan het aannemelijk is dat het 
regulier en/of zakelijk verkeer betreft of 
waartegen geen bedenkingen bestaan, 
mogen niet in het onderzoek worden 
betrokken.

6  Gegevens op persoonsniveau mogen altijd 
voor onderzoek worden gebruikt indien dat 
noodzakelijk is voor voorkoming, opsporing 
of vervolging van strafbare feiten zoals 
bepaald in artikel 43 Wbp.

7  De Wbp beheerder heeft uit hoofde van zijn 
functie toegang tot alle gegevens in het 
computernetwerk. De Wbp beheerder komt 
tijdens zijn werk gegevens tegen die hij niet 

openbaar mag maken. Het opleggen van een 
geheimhoudingsplicht aan de Wpb beheerder 
is op grond van artikel 12,lid 2 Wbp vereist.

8  Uitsluitend de leidinggevende legt de 
bevindingen van het onderzoek terug bij de 
betrokkene. Indien uit de bevindingen blijkt 
dat de betrokkene zuiver heeft gehandeld of 
dat een kennelijk eenzijdig vermeend onjuist 
handelen op geen enkele wijze kan worden 
aangetoond, dan is die bevinding ook voor 
een leidinggevende leidend. Kritische of 
waarschuwende opmerkingen zijn dan niet 
aan de orde.

  Indien is vastgesteld dat een betrokkene zich 
niet aan de regels heeft gehouden, dan is er 
sprake van plichtsverzuim als bedoeld in de 
Collectieve Arbeidsvoorwaarden Provincies. 
De betrokkene dient in dat geval zo spoedig 
mogelijk op zijn gedrag/nalaten te worden 
aangesproken. Per geval wordt door de 
leidinggevende beoordeeld of en zo ja welke 
disciplinaire maatregel getroffen dient te 
worden. 

  De maatregel is afhankelijk van zaken zoals 
ernst van de overtreding, de aard, duur en 
frequentie, altijd onberispelijk gedrag of 
sprake van recidive, het gerezen inzicht bij 
betrokken dat bepaald gedrag niet kan, de 
voorbeeldfunctie die betrokkene heeft e.d.

Artikel 8
De inzage moet schriftelijk worden aangevraagd. 
De Algemeen Directeur beslist hierop.

Artikel 9
De Algemeen Directeur beslist eveneens op het 
verzoek om correctie van de gegevens.

Artikel 10
Verwijdering geschiedt alleen nadat de Algemeen 
Directeur hiertoe opdracht heeft gegeven en wel 
binnen een termijn van vier weken.

Artikel 11
De gegevens als gelopen route, vangsten en 
schade zullen bezwaard worden conform het 
bepaalde in de Archiefwet. De koppeling met de 
naam van personen hoeft niet lang bewaard te 
blijven. In verband met de beoordeling en 
eventueel bezwaar tegen de beoordeling dienen 
de persoonsgegevens maximaal twee jaar 
bewaard te blijven. Op deze wijze kan een 
koppeling worden gemaakt met de verzamelde 
gegevens en de persoonsgegevens nadat een 
bezwaarschrift is ingediend. Dit artikel geldt ook 
voor de verzamelde gegevens op papier (de 
gelopen ‘track’). Ook in dat geval dienen de 
persoonsgegevens twee jaar na de verzameling 
van de gegevens vernietigd te worden. 
Naar aanleiding van afspraken met het pensioen-
fonds worden wel de personeelsgegevens centraal 
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bewaard tot 75 jaar na de geboortedatum of tot 10 
jaar na uitdiensttreding. 

Artikel 12
De verantwoordelijkheid voor het beveiligen 
tegen verlies of onrechtmatige verwerking van de 
verzamelde gegevens ligt bij de Wpb beheerder. 
De door de verantwoordelijke aangewezen 
medewerkers worden op een lijst geplaatst zodat 
zichtbaar is wie rechtstreeks toegang heeft tot de 
personeelsgegevens.

Artikel 13
De naam van de regeling wordt vermeld en de 
inwerkingtreding is een dag na publicatie in het 
Provincieblad.

Uitgegeven op 30 juni 2011

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

T. Kampstra, provinciesecretaris.


