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secretariaat PVH
Privacy van ambtenaren

Aan de besturen van de bij PVH aangesloten organisaties
Bij de verslaggeving over de aankomende vierde versie van de Positieflijst hebben we een extra webpagina gewijd aan het thema ‘Privacy van ambtenaren’. Daar is in de
maatschappij veel gedoe over en het werd urgent voor PVH toen Secretaris Generaal Goet (de rechterhand van minister Schouten) meende dat we geen namen van
ambtenaren zouden mogen vermelden, het zou in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG) zijn.
De correspondentie van PVH daarover vind je via de link “ – Privacy van ambtenaren “ op de homepage van de PVH‐website.
Uiteraard hebben we contact opgenomen met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de vraag voorgelegd. De AP geeft aan dat verstandig is de grondslagen voor het
gebruik en het vermelden van persoonsgegevens vast te stellen en te benoemen. Daarbij moet duidelijk zijn dat je alleen die persoonsgegevens gebruikt en vermeldt, die
nodig zijn voor de uitoefening van je taken. In het geval van PVH moet het voor de achterban duidelijk gemaakt kunnen worden welke functionaris een uitspraak deed.
Gegevens die daarbij niet van belang zijn, zoals mailadressen, telefoonnummers, levensovertuiging en seksuele geaardheid, moeten niet worden vermeld. Maar er is
anderzijds wel weer ruimte voor het vermelden van gegevens die door de betrokkenen zelf overal worden uitgedragen. Zo adverteren de ambtenaren waar het hier om
gaat zichzelf met naam, functie en foto. Soms zelfs met hun bijzondere managementkwaliteiten. Die gegevens vermelden we maar niet. Het is gewoon verstandig om in
publicaties en op websites de persoonsgegevens te beperken tot hetgeen strikt noodzakelijk is.
Wie (ook voor de keuzes van de eigen organisatie) een gevoel wil krijgen voor de spelregels, ga naar: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg‐
europese‐privacywetgeving/mag‐u‐persoonsgegevens‐verwerken
En natuurlijk, kijk naar de mailwisseling van PVH met het ministerie van LNV. Ik kan me voorstellen dat de betreffende ambtenaren niet blij zijn met onze conclusies. Maar
ja, we zullen toch op een of andere manier aan jullie moeten kunnen uitleggen dat de verzinsels van de toenmalige Projectleider Positieflijsten een ander gewicht hebben
dan bijvoorbeeld de besluiten van de minister.
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