Voorblad Privacy-reglement Uitvoeringsorganisatie-IMT

Toelichting:
1. Het bevoegd gezag heeft in het kader van het Besluit glastuinbouw (de gemeenten (Wm), de
waterschappen (Wvo), en LNV (Bestrijdingsmiddelenwet)) gezamenlijk een private stichting opgericht,
genaamd Uitvoeringsorganisatie-IMT (UitvoeringsOrganisatie Integrale Milieu Taakstelling).
2. Het Besluit glastuinbouw omvat onder andere een rapportageplicht van milieu-cijfers voor alle
glastuinbouwbedrijven aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag besteedt de praktische uitvoering
hiervan uit aan de Uitvoeringsorganisatie–IMT. De Uitvoeringsorganisatie–IMT is dus een bewerker
volgens de WBP.
3. Het secretariaat van de Uitvoeringsorganisatie–IMT wordt verzorgd door SenterNovem (agentschap van
het ministerie van EZ). In het bestuur van de Uitvoeringsorganisatie–IMT zitten vertegenwoordigers van
het bevoegd gezag en het glastuinbouwbedrijfsleven.
4. De Uitvoeringsorganisatie–IMT besteedt op haar beurt de ontwikkeling en het onderhoud van de
benodigde ICT-infrastructuur en het beheer van de databank uit aan een gespecialiseerde dienstverlener.
Op het moment van vaststelling van het privacyreglement is dit Fugro-Ecoplan. Fugro-Ecoplan is dus
ook een bewerker volgens de WBP.
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Wet Bescherming Persoonsgegevens

Privacy-Reglement Uitvoeringsorganisatie–IMT
Reglement houdende regels met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens bij de stichting
Uitvoeringsorganisatie Integrale Milieu Taakstelling.

Artikel 1 Definities
In dit reglement wordt verstaan onder:
a. Wet: Wet bescherming persoonsgegevens;
b. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde natuurlijke persoon dat in dit geval
is verkregen door de rapportageverplichting in de Bijlagen 1 en 3 van het Besluit glastuinbouw;
c. Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;
d. ICT-Dienstverlener: gespecialiseerde ICT-dienstverlener aan wie het beheer van de gegevens wordt
uitbesteed. De dienstverlener is een bewerker in de zin van artikel 1 van de wet;
e. Verantwoordelijke: het bestuursorgaan dat, alleen of te zamen met anderen, het doel van en de
middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt, zijnde het bevoegd gezag;
f. Besluit glastuinbouw: het besluit van 21 februari 2002, houdende regels voor
glastuinbouwbedrijven en bepaalde akkerbouwbedrijven en eventuele wijzigingen van dit Besluit
voor zover deze betrekking hebben op registratie en rapportage;
g. Registratie: de vastgelegde gegevens, dit is een bestand zoals bedoeld in de Wet bescherming
persoonsgegevens;
h. Inrichting: het begrip inrichting zoals gedefinieerd in de Wet milieubeheer;
i. Bevoegd gezag:
de gemeenten voor zover en overeenkomstig de betreffende bepalingen van de Wet milieubeheer en
voorzover vallend onder artikel 2 van dit reglement;
- de waterschappen voor zover en overeenkomstig de betreffende bepalingen van de Wet
verontreiniging oppervlaktewateren en de betreffende bepalingen van de Bestrijdingsmiddelenwet en
voorzover vallend onder artikel 2 van dit reglement;
- de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, voor deze de directeur van de Algemene
Inspectie Dienst, voorzover en overeenkomstig de betreffende bepalingen van de
Bestrijdingsmiddelenwet;
j. Geaccepteerde deskundige: een rechtspersoon, die door de Uitvoeringsorganisatie–IMT erkend is,
en die in opdracht van betrokkene de registratie van betrokkene verstrekt aan de
Uitvoeringsorganisatie–IMT;
k. De Uitvoeringsorganisatie-IMT:
de Stichting Uitvoeringsorganisatie Integrale Milieu Taakstelling. De Stichting is een schakel tussen
overheid en bedrijfsleven en heeft een uitvoerende, adviserende en faciliterende rol voor het Besluit
Glastuinbouw. De Uitvoeringsorganisatie–IMT is opgericht door het bevoegd gezag en fungeert
voor hen als loket voor de ontvangst van rapportages zoals geëist in de Bijlagen 1 en 3 van het
Besluit glastuinbouw. De Uitvoeringsorganisatie–IMT beheert de gegevens in opdracht van het
bevoegd gezag. De Uitvoeringsorganisatie–IMT is een bewerker in de zin van artikel 1 van de wet;
l. milieuregistratie- en rapportagesysteem: het milieu-registratie- en rapportagesysteem voor
inrichtingen, dat door de Uitvoeringsorganisatie–IMT is ontwikkeld;
m. databank van de Uitvoeringsorganisatie–IMT: de databank van het Bevoegd gezag waarin op grond
van het Besluit Glastuinbouw vereiste registraties van alle glastuinbouwbedrijven worden
opgeslagen c.q. van waaruit de rapportages aan het bevoegd gezag worden geleverd.
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Artikel 2 Reikwijdte
Dit Reglement regelt de taken en bevoegdheden van de Uitvoeringsorganisatie–IMT met betrekking tot de
verwerking van persoonsgegevens en registraties verkregen in het kader van de meet-, registratie- en
rapportageverplichting zoals vastgelegd in de Bijlagen 1 en 3 van het Besluit glastuinbouw. Daarnaast wordt
in het reglement de verstrekking aan derden, het inzagerecht en het correctierecht vastgelegd.
De Uitvoeringsorganisatie-IMT is bewerker van de persoonsgegevens en registraties in opdracht van het
bevoegd gezag. De Uitvoeringsorganisatie–IMT sluit met het bevoegd gezag een contract af waarin de
rollen en verantwoordelijkheden eenduidig zijn vastgelegd (Aansluitovereenkomst Uitvoeringsorganisatie–
IMT -Bevoegd gezag). Dit is een bewerkerscontract in de zin van art. 12 en 14 van de wet.
De Uitvoeringsorganisatie–IMT stelt de wettelijk vereiste jaarrapportage en emissiegegevens digitaal
beschikbaar aan het bevoegd gezag en behaalt hierbij efficiëntie-voordelen doordat dit centraal gebeurt.
Artikel 3 Doel
Het doel van de verwerking van persoonsgegevens en registraties is het systematisch vastleggen, opslaan en
ter beschikking stellen van persoonsgegevens ten behoeve van:
- de meet-, registratie- en rapportageverplichting zoals vastgelegd in Bijlage 1 van het Besluit
glastuinbouw;
- de meet- en registratieverplichting zoals vastgelegd in Bijlage 3 van het Besluit glastuinbouw;
- het leveren van informatie en rapportage aan de Stuurgroep Glastuinbouw en Milieu - als bedoeld in het
Convenant Glastuinbouw en Milieu - over het verbruik van meststoffen, energie en
gewasbeschermingsmiddelen, onder meer ten behoeve van de evaluatie van de gewasnormen en het
realiseren van de milieudoelstellingen;
- het leveren van informatie en rapportages aan betrokken overheden en rechtspersonen, organisaties en
instanties uit het landbouwbedrijfsleven, voor zover benodigd voor de uitvoering van taken door de
betreffende organisaties in het kader van Besluit glastuinbouw, dan wel het Convenant Glastuinbouw en
Milieu;
- de controle en handhaving van de in het Besluit glastuinbouw gestelde milieudoelen op bedrijfsniveau
door het bevoegd gezag.
Artikel 4 Inhoud databank
De databank van de Uitvoeringsorganisatie–IMT bevat uitsluitend gegevens over personen die een inrichting
drijven welke valt onder de meet-, registratie- en rapportageverplichting van de Bijlagen 1 en 3 van het
Besluit glastuinbouw. De databank bevat daarnaast gegevens over personen die niet langer een inrichting
drijven en zijn afgemeld door het bevoegd gezag.
De databank van de Uitvoeringsorganisatie–IMT bevat alleen de persoonsgegevens en registraties nodig voor
uitvoering en handhaving van de Bijlagen 1 en 3 van het Besluit Glastuinbouw.
De databank van de Uitvoeringsorganisatie–IMT bevat uitsluitend de volgende soorten van gegevens:
- contactgegevens van degene die de inrichting drijft, in overeenstemming met de voorschriften in Bijlage
1 van het Besluit;
- adresgegevens van de inrichting, in overeenstemming met de voorschriften in Bijlage 1 van het Besluit;
- contactgegevens van de geaccepteerd deskundige die gegevens aanlevert namens betrokkene, in
overeenstemming met de voorschriften in Bijlage 1 van het Besluit;
- milieu-prestatiegegevens zoals gevraagd volgens Bijlage 1 van het Besluit glastuinbouw;
- uit de milieu-prestatiegegevens afgeleide informatie zoals bijvoorbeeld het presteren van de inrichting
ten opzichte van de norm, dit ook in overeenstemming met de voorschriften in Bijlage 1 van het Besluit;.
- emissiegegevens zoals gevraagd in Bijlage 3 van het Besluit glastuinbouw.
Artikel 5 Oorsprong gegevens
De in de databank van de Uitvoeringsorganisatie–IMT opgenomen gegevens worden verkregen van de
volgende bronnen:
- door de betrokkene aan het bevoegd gezag gezonden gegevens (die door het bevoegd gezag
doorgeleverd zijn aan de Uitvoeringsorganisatie–IMT);
- door de betrokkene aan de Uitvoeringsorganisatie–IMT gezonden gegevens;
- door de geaccepteerde deskundige, die hiervoor toestemming heeft van de betrokkene, aan de
Uitvoeringsorganisatie–IMT geleverde gegevens;
- gegevens aangeleverd door het bevoegd gezag.
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Artikel 6 Verwijdering gegevens
De in de databank van de Uitvoeringsorganisatie–IMT opgenomen gegevens worden na 5 jaar uit de dbase
verwijderd en gearchiveerd.
Artikel 7 Verstrekking bevoegd gezag
Gegevens uit de databank van de Uitvoeringsorganisatie–IMT worden uitsluitend verstrekt aan:
- het waterschap en de gemeente die bevoegd gezag zijn voor de inrichting waar de gegevens betrekking
op hebben;
- de Algemene Inspectie Dienst van LNV;
- de instelling of dienst aan wie het bevoegd gezag de uitoefening van zijn bevoegdheden heeft
gemandateerd.
Artikel 8 Verstrekking Uitvoeringsorganisatie–IMT
Gegevens uit databank kunnen binnen de organisatie van de Uitvoeringsorganisatie–IMT uitsluitend worden
verstrekt aan:
- personen die zijn belast met of leiding geven aan het invoeren, wijzigen, en verwijderen van de
gegevens;
- door het bestuur van de Uitvoeringsorganisatie–IMT aangewezen personen voor zover de gegevens
nodig zijn voor de uitvoering van hun taak (het betreft hier bijvoorbeeld het college van deskundigen
voor de evaluatie van de gewasnormen).
Artikel 9 Verstrekking ICT-Dienstverlener
Binnen de organisatie van de ICT-Dienstverlener hebben de volgende personen rechtstreeks toegang tot de
databank:
- personen die zijn belast met of leiding geven aan het invoeren, wijzigen en verwijderen van de gegevens;
- personen die zijn belast met het onderhoud, de verwerking en met de beveiliging van de registratie.
Artikel 10 Verstrekking geaccepteerde deskundige
De geaccepteerde deskundige heeft uitsluitend toegang tot de gegevens van betrokkenen, voor zover de
geaccepteerd deskundige deze zelf heeft aangeleverd.
Artikel 11 Verstrekking aan derden
1. Gegevens uit de databank van de Uitvoeringsorganisatie kunnen desgevraagd worden verstrekt aan
derden, met in acht neming van het bepaalde in art. 8 en 9 van de Wet Beschermings Persoonsgegevens.
Mogelijke verzoekers van informatie zijn; het Centraal Bureau van Statistiek (CBS), de Algemene
Rekenkamer (ARK), het Landbouw Economisch Instituut (LEI), het Rijks Instituut voor Volksgezondheid
en Milieu (RIVM), het ministerie van VROM, het ministerie van LNV, het Productschap Tuinbouw (PT),
belangenorganisatie voor tuinders, provincies.
2. Het bevoegd gezag beslist over een verzoek van derden om gegevens, behoudens het bepaalde in het
derde en vierde lid.
3. Het bestuur van de Stichting UO-IMT beslist over gegevensverzoeken van derden op boven-lokale en/of
landelijke schaal. Er is sprake van een bovenlokaal gegevensverzoek als het verzoek gegevens uit drie of
meer gemeenten en / of waterschappen betreft. In het geval dat de aard van het gegevensverzoek hiertoe
aanleiding geeft, legt het bestuur het besluit voor aan het betrokken bevoegd gezag. Binnen twee weken
na ontvangst van het besluit kan het bevoegd gezag schriftelijk of per email reageren. Het oordeel van het
het bevoegd gezag is doorslaggevend. Het bestuur geeft in het register aan, uitgaand van concrete
gegevensverzoeken, welk type verzoeken worden voorgelegd aan het bevoegd gezag. Het betreft hier met
name verzoeken om persoonsgegevens.
4. Het secretariaat van de Stichting Uitvoeringsorganisatie–IMT kan, in uitzondering op lid 3, gegevens
verstrekken aan derden, voorzover het geaggregeerde gegevens betreft en zij die gegevens behoeven voor
de uitvoering van een publiekrechtelijke taak alsmede ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of
statistiek. Het gaat hierbij onder andere om het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Algemene
Rekenkamer (ARK), het Landbouw Economisch Instituut (LEI), en het Rijks Instituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Waterdienst (onderdeel Rijkswaterstaat).
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5. Verzoeken van derden, als bedoeld in lid 2, dienen schriftelijk te worden ingediend bij het bevoegd gezag
in wiens gebied de inrichting is gelegen.
Gegevensverzoeken van derden, als bedoeld in lid 3 en 4, kunnen schriftelijk worden ingediend bij de
Uitvoeringsorganisatie-IMT. Binnen vier weken na ontvangst van het verzoek wordt schriftelijk aan de
verzoeker meegedeeld of de door hem verzochte gegevens worden verstrekt.Van deze verstrekkingen
wordt aantekening gehouden in een register. Het register staat is toegankelijk voor het bevoegd gezag op
het besloten deel van de webapplicatie.
Artikel 12 Inzagerecht
1. Verzoeken van betrokkenen om inzage als bedoeld in artikel 35 van de wet kunnen worden gericht aan
en worden afgehandeld door het bevoegd gezag. Betrokkenen kunnen deze gegevens ook bij de eigen
geaccepteerde deskundige opvragen.
2. De verzoeker vermeldt bij het verzoek om inzage:
a. van de verzoeker kan worden verlangd dat deze in persoon verschijnt en zich legitimeert.
b. desgewenst wordt aan de verzoeker een afschrift van de betrokken gegevens verstrekt.
3. Een verzoek om kennisneming van in de registratie opgenomen persoonsgegevens die de geregistreerde
zelf betreffen kan in uitzonderingsgevallen worden afgewezen voorzover dit noodzakelijk is in het
belang van:
a. de veiligheid van de staat;
b. de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten;
c. gewichtige economische en financiële belangen van de staat en andere openbare lichamen;
d. het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die zijn gesteld ten behoeve van de
belangen, bedoeld onder b en c, of
e. de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen.
4. Indien een verzoek tot inzage, volgens lid 2, bij het bevoegd gezag is ingediend, deelt het bevoegd gezag
binnen 4 weken na ontvangst schriftelijk aan de verzoeker mee of hem inzage in de betreffende gegevens
wordt gegeven.
Artikel 13 Correctierecht
1. Verzoeken om correctie als bedoeld in artikel 36 van de wet worden, voor zover het NAW-gegevens
betreft, behandelt overeenkomstig de afspraken in het NAW-protocol.
2. Voor zover het de registratiegegevens volgens Bijlagen 1 en 3 van het Besluit glastuinbouw betreft
kunnen verzoeken tot correctie via de geaccepteerde deskundige dan wel het bevoegd gezag worden
ingediend en afgehandeld.
3. De verzoeker vermeldt bij een verzoek om correctie, volgens lid 3:
a. het registratienummer waaronder de geregistreerde zijn registratiegevens aanlevert.
b. de bijbehorende naam-, adres- en woonplaatsgegevens van de inrichting waarvoor de
registratie geldt.
c. welke gegevens onjuist zijn.
d. de gewenste verbetering, aanvulling of verwijdering.
e. een motivering van het verzoek.
4. Indien een verzoek tot correctie, volgens lid 3, bij het bevoegd gezag is ingediend, deelt het bevoegd
gezag binnen 4 weken na ontvangst schriftelijk aan de verzoeker mee of dan wel in hoeverre het bevoegd
gezag aan het verzoek voldoet.
Artikel 14 Recht van verzet
1. Aan een betrokkene die gebruik maakt van het recht van verzet als bedoeld in artikel 40, eerste lid, van
de wet, meldt de verantwoordelijke binnen vier weken na ontvangst van het verzet of het verzet
gerechtvaardigd is;
2. De verwerking wordt terstond beëindigd indien het verzet gerechtvaardigd is.
Artikel 15 Beveiliging
In opdracht van het bevoegd gezag ziet de Uitvoeringsorganisatie–IMT erop toe dat ten aanzien van de
technische en organisatorische beveiliging de maatregelen in acht worden genomen die zijn beschreven in
het beveiligingsplan. Het beveiligingsplan ligt ter inzage bij de Uitvoeringsorganisatie–IMT.
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Artikel 16 Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking na goedkeuring door het bevoegd gezag
Artikel 17 Aanhalen
Dit reglement kan worden aangehaald als ‘Privacy-reglement Uitvoeringsorganisatie–IMT’.
Dit reglement zal voor een ieder ter inzage worden gelegd bij het secretariaat van de Uitvoeringsorganisatie–
IMT, Catharijnesingel 59, te Utrecht.
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