
1.6.1  Verordening bescherming persoonsgegevens provincie
Utrecht 2002

Besluit van provinciale staten van Utrecht van 8 april 2002, prov. blad 10, houdende vaststelling van aanvullende
regels bij de Wet bescherming persoonsgegevens (Verordening bescherming persoonsgegevens provincie Utrecht
2002).

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 26 februari 2002, BMS, nr. 2002CGC000015i;

Overwegende dat het wenselijk is voor het provinciaal bestuur aanvullende regels te stellen bij de Wet bescherming
persoonsgegevens;

Gelet op de artikelen 80 en 145 van de Provinciewet;

Besluiten:

1. De verwerking van persoonsgegevens

Artikel 1

1. In deze verordening wordt verstaan onder:
wet: de Wet bescherming persoonsgegevens;
commissie: de commissie bescherming persoonsgegevens, bedoeld in artikel 8.

2. De begripsbepalingen, vastgesteld in artikel 1 van de wet, gelden ook bij de toepassing van deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening is van toepassing op verwerking van persoonsgegevens waarbij een provinciaal bestuursorgaan de
verantwoordelijke is.
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Artikel 3

Indien persoonsgegevens worden verzameld door middel van aanmeldingsformulieren, worden op die formulieren
ten minste vermeld de informatie, bedoeld in artikel 33, tweede en derde lid, van de wet, de rechten van de
betrokkene, bedoeld in de artikelen 35, 36, 40 en 41 van de wet en, indien met betrekking tot de persoonsgegevens
een reglement is vastgesteld als bedoeld in artikel 4, dat dat het geval is en waar het reglement ter inzage ligt.

Artikel 4

1. Voor elk bestand of samenhangend geheel van bestanden en voor elke geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde
verwerking van persoonsgegevens, niet zijnde een bestand, met uitzondering van de verwerkingen, bedoeld in
artikel 2, tweede lid, van de wet, stelt de verantwoordelijke een reglement vast.

2. Indien provinciale staten de verantwoordelijke zijn, stellen gedeputeerde staten het reglement vast in
overeenstemming met de betrokken vaste commissie van advies uit provinciale staten.

3. In het reglement worden ten minste bepaald dan wel opgenomen:
a. het doel of de doeleinden van de verwerking;
b. de categorieën van betrokkenen;
c. een beschrijving van de betreffende gegevens of categorieën van gegevens;
d. wie toegang tot de gegevens hebben als bedoeld in artikel 12 van de wet;
e. de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de gegevens kunnen worden verstrekt;
f. een beschrijving van de technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de gegevens tegen

verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
4. De commissie stelt een model voor de reglementen vast.
5. Elk reglement wordt vastgesteld na overleg met de commissie.

Artikel 5

1. Gedeputeerde staten houden een register bij van de gegevensverwerkingen waarvoor reglementen worden
vastgesteld.

2. In het register worden vermeld:
a.  het doel of de doeleinden van de verwerkingen;
b. de wijzigingen van de reglementen voor die verwerkingen;
c. de data en nummers van de brieven waarbij de verwerkingen en hun wijzigingen zijn gemeld bij het College

bescherming persoonsgegevens, tenzij de melding niet bij de wet is voorgeschreven.

Artikel 6

1. Het register en de reglementen liggen bij elkaar ter inzage.
2. Artikel 30 van de wet is van overeenkomstige toepassing.
3. Indien persoonsgegevens worden verwerkt in strijd met het bepaalde bij of krachtens de artikelen 4 en 5 en het

eerste lid van dit artikel, betaalt de provincie op eerste vordering van de betrokkene aan hem een bedrag van €
500,-.

Artikel 7

Redelijke vergoedingen als bedoeld in de artikelen 2, tweede lid, 3 en 4  van het Besluit kostenvergoeding rechten
betrokkene Wbp worden nader bepaald bij de Algemene belastingverordening provincie Utrecht 1997 (1).
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2.  De commissie bescherming persoonsgegevens

Artikel 8

1. Er is een commissie bescherming persoonsgegevens.
2. De commissie bevordert de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van

persoonsgegevens bij het provinciaal bestuur en binnen de ambtelijke organisatie.

Artikel 9

1. De commissie heeft drie leden.
2. De commissie is deskundig op het gebied van de informatievoorziening, op juridisch gebied en op het gebied

van de accountancy/it-auditing. De leden zijn bekend met de maatschappelijke gevolgen van de
informatietechnologie voor de samenleving.

3. Het leden van de commissie maken geen deel uit van en zijn niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van het
provinciaal bestuur.

4. De leden worden benoemd door gedeputeerde staten, gehoord de  betrokken vaste commissie van advies uit
provinciale staten.

5. De benoeming van de leden geldt voor vier jaar. Gedeputeerde staten kunnen hen zonodig schorsen en
tussentijds ontslaan.

6. De commissie wijst uit haar midden haar voorzitter aan.
7. Gedeputeerde staten kunnen voor door hen te bepalen termijnen een of meer plaatsvervangende leden

benoemen.
8. Gedeputeerde staten dragen zorg voor de nodige ambtelijke bijstand en materiële voorzieningen.

Artikel 10

De leden van de commissie ontvangen vergoedingen voor het bijwonen van haar vergaderingen en van reis- en
verblijfkosten met inachtneming van de Verordening rechtspositie staten- en commissieleden provincie Utrecht 1994
(2).

Artikel 11

De commissie regelt zelf haar werkwijze. Zij stelt gedeputeerde staten van de regeling in kennis.

Artikel 12

1. De commissie dient de bestuursorganen van de provincie desgevraagd of uit eigen beweging van advies over de
uitvoering van de wet en deze verordening en over andere onderwerpen die daarmee samenhangen.

2. De commissie adviseert in elk geval inzake:
a. de instelling van nieuwe bestanden;
b. de koppeling of integratie van bestanden.

4. De commissie adviseert desgevraagd inzake verzoeken van betrokkenen als bedoeld in artikel 35 van de wet.

Artikel 13

Ter vervulling van hun taak hebben de commissie en de daartoe door haar aangewezen personen binnen de
ambtelijke organisatie de bevoegdheden zoals geregeld in afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 14

1 De commissie kan ambtshalve of op verzoek van een betrokkene een onderzoek instellen naar de wijze waarop
de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in een bepaald geval of in
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een bepaalde groep van gevallen wordt beschermd. Zij stelt het betrokken bestuursorgaan tijdig in kennis van
het voornemen zodanig onderzoek in te stellen.

2. Na een onderzoek op verzoek deelt zij de indiener haar bevindingen en haar eventueel advies aan het
bestuursorgaan mee.

3. Artikel 43 van de wet is van overeenkomstige toepassing.
4. Indien een verzoek tot het instellen van een onderzoek wordt gedaan in verband met een verzoek als bedoeld in

artikel 45 van de wet, deelt de commissie de indiener onverwijld mee dat het gevolg geven aan zijn verzoek de
termijn voor het maken van bezwaar als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht niet verlengt.

Artikel 15

De commissie brengt jaarlijks een openbaar verslag uit van haar werkzaamheden en bevindingen aan gedeputeerde
staten. Gedeputeerde staten zenden afschrift van het verslag, met hun bevindingen, aan provinciale staten. Het
verslag is een jaarcyclusstuk.

3.  Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 16

1. De Verordening persoonsregistraties provincie Utrecht 1990 (3) wordt ingetrokken.
2. De leden van de registratiecommissie, bedoeld in artikel 9 van de Verordening persoonsregistraties provincie

Utrecht 1990, zijn de eerste leden van de commissie, bedoeld in artikel 8 van deze verordening. Hun
zittingstermijnen worden gerekend vanaf de datum van ingang van hun benoemingen in eerstbedoelde
commissie.

3. De overige besluiten, vastgesteld krachtens de Verordening persoonsregistraties provincie Utrecht 1990, blijven
van kracht. Zij worden verder uitgevoerd met inachtneming van deze verordening.

4. Procedures die zijn begonnen met inachtneming van de Verordening persoonsregistraties provincie Utrecht
1990 worden voortgezet met inachtneming van deze verordening.

Artikel 17

Deze verordening treedt in werking na het verstrijken van zes weken na de datum van uitgifte van het provinciaal
blad waarin zij wordt geplaatst.(4)

Artikel 18

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bescherming persoonsgegevens provincie Utrecht 2002.

B. Staal, voorzitter
H.H. Sietsma, secretaris

1) Prov. blad 53, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 26 maart 2001, prov. blad 8.
2) Prov. blad 65, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 22 mei 2000, prov. blad 18.
3)Prov. blad 23, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 23 november 1994, prov. blad 65.
4) Inwerkingtreding 20 juni 2002.


