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Inleiding
Het RIVM heeft u benaderd om op te treden als deskundige omtrent de nood-zaak van een biocide, omdat u
beroepshalve kennis en ervaring heeft met biociden. Voor deze specifieke noodzaakbepaling benadert RIVM enkele
deskundigen. Na een beoordeling zal een selectie hiervan gevraagd worden advies te geven.
Deze handleiding legt uit waarom u om een verklaring van belangen wordt ge-vraagd, de behandeling daarvan, en
waarom een verklaring van geheimhouding nodig is.

Context/achtergrond
Een aanvraag voor een dringend vereist biocide wordt in de eerste plaats be-handeld door het College voor de toelating
van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Als onderdeel van de afhandeling vraagt het Ctgb aan het RIVM
om een advies over de noodzaak van het middel, dat afhangt van:
a) de ernst van de schade die het te bestrijden organisme veroorzaakt,
b) (de werkzaamheid van) het aangedragen middel in relatie tot alternatieve middelen en methoden.
De aanvrager levert bij de aanvraag een dossier met gegevens dat onder meer de noodzaak voor het gebruik van het
biocide onderbouwt. Het RIVM baseert zijn oordeel echter op zijn eigen overwegingen en op de expertise van één of
meerdere deskundigen.

Wettelijke termijnen
Het Ctgb en het RIVM zijn gebonden aan strakke wettelijke termijnen waarbinnen een aanvraag moet zijn afgehandeld.
De tijdsplanning staat hieronder uitgewerkt. Het RIVM is zich bewust dat de selectieprocedure en advisering door de
deskundige veel tijd kost. Daarom wordt voor zowel de selectieprocedure als de advisering een vergoeding toegekend.

Inbreng van deskundigen
Volgens de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Rgb) moet het RIVM deskundigen van biociden
raadplegen om te komen tot een advies over de noodzaak van het toelaten van een dringend vereiste biocide (Rgb,
artikel 10.6). Onder de geraadpleegde deskundigen vallen één of meerdere gebrui-kers, zoals de Rgb vereist. Het RIVM
stelt hoge eisen aan de integriteit. Het RIVM wil zich volledig kunnen verantwoorden voor de selectie van deskundigen
en de inhoudelijke afweging van hun inbreng. Transparantie over al uw mogelijk relevante belangen is daarvoor
noodzakelijk. Als deskundige namens de rijksoverheid krijgt u vertrouwelijke informatie onder ogen.
U moet daarom:
•
•
•

de geheimhoudingsverklaring ondertekenen (Bijlage 1);
een verklaring van belangen invullen en tekenen (Bijlage 2);
mogelijk een verklaring omtrent gedrag (VOG) toevoegen (zie voetnoot 3 in Bijlage 2).
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Tijdsplanning
Het RIVM en het Ctgb zijn gebonden aan strakke wettelijke termijnen voor de afhandeling van een aanvraag. Dit leidt tot
een strak tijdschema, voor het RIVM én voor u (zie hieronder). Wij vragen hiervoor uw begrip.
Als deskundige ziet uw betrokkenheid in de tijd geplaatst er ongeveer zo uit.
Dag 1

Uw contactpersoon van het RIVM heeft u telefonisch of per e-mail benaderd met het verzoek op te
treden als deskundige. Hij legt uit wat van u verwacht wordt.
Omdat u heeft aangegeven deel te willen nemen heeft u dit document ontvangen. Voor definitieve
bevestiging vult u de verklaringen (Bijlage 1 en 2) in en stuurt u deze getekend, per post of per fax,
binnen 6 werkdagen na ontvangst van dit document terug.

Dag 8-9

Het RIVM selecteert de aangemelde deskundigen op basis van de ontvangen verklaringen.

Dag 9-10

Het RIVM informeert de aangemelde deskundigen over de uit-komst van de selectie en vergoedt de
onkosten van de niet geselecteerde deskundigen.

Onderstaande geldt alleen als u geselecteerd wordt als deskundige:
Als geselecteerde deskundige ontvangt u van het RIVM de noodzakelijke en vertrouwelijke 		
informatie over het onderwerp in kwestie.
Dag 15-19

Het RIVM neemt op een nader te bepalen plaats een interview af of stuurt u een vragenlijst. In het
laatste geval reageert u schriftelijk (per post of per e-mail).

Dag 22-26

Het RIVM koppelt de resultaten van het interview of de vragen-lijst met u terug. Dit gebeurt 		
schriftelijk of telefonisch om te controleren dat de door u geleverde informatie goed is verwerkt.

Dag 29

Het RIVM vergoedt de onkosten van de geselecteerde deskundigen.
U dient elektronische documenten die u ter inzage gekregen heeft na afloop te wissen. U mag 		
hiervan geen prints bewaren, deze dient u te vernietigen. Niet-elektronische documenten (rapporten
en dergelijke) die u van ons heeft ontvangen, dient u te retourneren.
Als deskundige wordt u niet betrokken bij de verdere behandeling van de aanvraag.

Uw persoonsgegevens
Met het doen van de verklaringen verstrekt u vrijwillig persoonsgegevens aan het RIVM. Aanmelding als deskundige is
immers niet verplicht. Met het afgeven van deze verklaringen, stemt u in met bewerking van de gegevens door het RIVM
in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoons¬gegevens (zie Bijlage 3).

Vergoedingen
Het RIVM is zich ervan bewust dat het invullen van de verklaringen relatief veel tijd kost. Het RIVM vergoedt daarom uw
onkosten zodra u de getekende verklaringen geretourneerd heeft en daarmee te kennen heeft gegeven als deskundige te
willen optreden.
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Deze vergoeding is voor onkosten die u in alle redelijkheid geacht wordt te hebben gemaakt. U hoeft geen bewijs van
gemaakte kosten te overleggen. Er bestaan twee verschillende vergoedingen:
1) Algemene onkostenvergoedingen. Deze is van toepassing als u bent benaderd door het RIVM om als deskundige
op te treden en u heeft de getekende verklaringen ingediend, terwijl de mogelijkheid bestaat dat u niet
geselecteerd wordt. De vergoeding bedraagt € 25,- per keer dat u een volledig nieuwe verklaring correct invult,
ondertekent, en tijdig oplevert.
2) Speciale onkostenvergoeding. Deze is van toepassing als u bent geselecteerd door het RIVM en u heeft 		
meegewerkt aan het interview dan wel schriftelijk commentaar heeft gegeven. De vergoeding bedraagt € 110,per interview dan wel schriftelijk commentaar, bovenop de onder 1 bedoelde onkostenvergoeding.
Aanspraak maken op een hogere vergoeding is niet mogelijk.

Verklaring van geheimhouding
Voor de aanvraag van een dringend vereiste biocide overhandigt de aanvrager vertrouwelijke informatie. De
aanvrager moet kunnen vertrouwen op geheimhouding van deze informatie, als deskundige neemt u kennis van deze
vertrouwelijke gegevens. Het spreekt voor zich dat u met dergelijke informatie zorgvuldig omgaat alsook dat u deze niet
ten eigen bate aanwendt. Door te ondertekenen verbindt u zich aan de toepasselijke regels omtrent geheimhouding die
ook voor rijksambtenaren gelden . Daarmee is duidelijk dat de aanvrager kan vertrouwen op geheimhouding.
Bijlage 1 geeft een invulformulier voor deze verklaring. U dient er voor te zorgen dat uw verklaring juist, volledig en
tijdig is. Door te tekenen geeft u aan in te stemmen met de verantwoordelijkheden die dit met zich meebrengt.
Als u hierover vragen heeft dan kunt u deze aan uw contactpersoon bij het RIVM stellen.

Belangen die moeten worden gemeld
Het RIVM zal u interviewen over de noodzaak van de biocide, die afhangt van de schade die het te bestrijden organisme
veroorzaakt en het aangedragen middel. Mogelijk heeft u belangen op een van deze gebieden. Om belangenverstrengeling tegen te gaan vragen wij u deze belangen te melden. Verderop beschrijven we hoe het RIVM deze belangen
weegt. Het gaat daarbij om de volgende activiteiten:
I.
Eigendom, of andere investeringen (waaronder aandelen) in activiteiten rond de productie, verhandelen, en 		
toepassen van:
a) biociden,
b) met biociden behandelde materialen,
c) alternatieven voor biociden of met biociden behandelde materialen.
II.
Lid van het bestuur van een onderneming, handelsvereniging of vergelijkbaar lichaam.
III.
Lid van een wetenschappelijk adviesorgaan.
IV.
Dienstbetrekking in een organisatie die op enigerlei wijze betrokken is bij het onderwerp van de advisering.
V.
Consultancy/advisering over het onderwerp voor publieke of private partijen.
VI.
Onderzoeksgelden verkregen van publieke of private partijen.
VII.
Intellectueel eigendom (auteursrechten, patenten, merkrechten e.d.).
VIII. Andere lidmaatschappen of affiliaties die als een belang bij de advisering gezien kunnen worden (over een 		
lidmaatschap van een vakvereniging hoeft u niet te verklaren).
IX.
Belangen van naaste familieleden en verwanten (uit hetzelfde huishouden).
X.
Overige activiteiten of belangen die als een belang bij de advisering gezien kunnen worden.
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Modelgedragscode integriteit sector rijk, 2006. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. www.integriteitoverheid.nl
Investeringen verbonden met een pensioenfonds, spaarverzekering, lijfrente, of hypotheek, mits er geen sprake is van directe invloed op het financieel
beheer, worden niet als financiële belangen gezien.
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Bijlage 2 geeft een invulformulier voor deze verklaring. U dient er voor te zorgen dat deze verklaring tijdig bij het RIVM
is. Door te tekenen geeft u aan dat uw verklaring juist en volledig is. Als u hierover vragen heeft dan kunt u deze aan uw
contactpersoon bij het RIVM stellen. Zie ook Bijlage 3 voor het Privacyreglement.

Beoordeling van de belangen en selectie van
deskundigen
Uw deskundigheid is onlosmakelijk verbonden met uw ervaringen en uw professionele belang in het onderwerp. Deze
zijn niet automatisch onverenigbaar met de belangen van de overheid. Maar dit kan in specifieke gevallen wel zo zijn.
Het RIVM beoordeelt volgens onderstaande procedure óf uw belangen kunnen conflicteren met die van de rijksoverheid.
U kunt geen bezwaar maken tegen dit oordeel.
Allereerst wordt vastgesteld of er op het eerste gezicht aanleiding is om een deskundige niet te selecteren voor verdere
deelname aan de procedure. De volgende feiten zijn ieder afzonderlijk voldoende reden voor de afwijzing:
• de verklaringen niet tijdig naar het RIVM gestuurd;
• niet correct ingevulde verklaringen.
Een verdere afweging van details en omstandigheden is dan niet nodig of niet mogelijk.
Op basis van correct ingevulde en op tijd ontvangen verklaringen zal het RIVM beoordelen of er sprake is van
aanwezigheid van een belangenconflict. Dit belangenconflict kan potentieel of reëel zijn. Deze beoordeling wordt
uitgevoerd door de wetenschappelijke beoordelaar van het RIVM die belast is met de advisering aan de hand van de door
u verstrekte verklaringen.
Van een belangenconflict kan op verschillende manieren sprake zijn. Het kan van financiële aard zijn, bijvoorbeeld
wanneer uw werk, investeringen, of waardevolle eigendomsrechten beïnvloed worden door toelating van het middel
waar de aanvraag over gaat.
Het conflict kan van wetenschappelijke aard zijn wanneer u betrokken bent geweest bij gesponsord onderzoek naar
biociden of bij gesponsord onderzoek aan het voorliggende knelpunt. Betrokkenheid in een eerdere advisering over
biociden voor een andere autoriteit is eveneens een reden voor een belangenconflict.
Inzake de beoordeling van een mogelijk belangenconflict zijn er drie conclusies mogelijk:
1) Wanneer er geen sprake is van een belangenconflict, kunnen de deskundigen hun expertise inbrengen voor de 		
advisering door het RIVM.
2) Wanneer er sprake is van een potentieel conflict, beoordeelt het RIVM of u dient te worden uitgesloten als 		
deskundige of niet. Uw deskundigheid is immers onlosmakelijk verbonden met uw belangen bij het onderwerp 		
van de advisering in brede zin (noodzaak van biociden). Het is echter van groot belang dat met redelijke zekerheid
uitgesloten wordt dat uw belangen direct zijn verbonden aan de uitkomst van de advisering (een reëel 			
belangenconflict, zie hieronder). Wan-neer er sprake is van een potentieel, maar geen reëel belangenconflict, komt
u in principe wel in aanmerking als deskundige. Het RIVM baseert zich immers niet alleen op uw informatie, maar
weegt deze af tegen de informatie uit het dossier, van andere deskundigen, en zijn eigen inzicht.
Voorbeelden van een potentieel conflict zijn:
- Gebruikers hebben in principe belang bij het voorhanden hebben van maatregelen om schade te voorkomen of
te beperken. Dit belang is gelegen in de eigen bedrijfsvoering (private ondernemingen) of in een algemeen belang
(gemeenten, ziekenhuizen). Waarschijnlijk is er geen direct belang bij het toelaten van een specifiek middel.
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-

-

Dit belang wordt afgewogen tegen de deskundigheid op het gebied van het probleem; en de 			
praktijkomstandigheden waaronder het probleem bestreden moet worden.
Belangengroepen hebben in principe belang bij het voorhanden hebben van maatregelen om schade te 		
voorkomen of te beperken of willen juist dat biociden helemaal niet gebruikt worden. Waarschijnlijk is er geen
direct belang bij het toelaten van een specifiek middel. Dit belang wordt afgewogen tegen de deskundigheid op
het gebied van het probleem; en de praktijkomstandigheden waaronder het probleem bestreden moet worden.
Deskundigen, werkzaam bij overheden, adviesbureaus, of onderzoeksinstellingen, hebben in principe geen 		
belang bij het voorhanden hebben van maatregelen om schade te voorkomen of te beperken. Er is mogelijk wel
een ander belang bij een specifieke toepassing of alternatieve maatregel. Dit belang wordt afgewogen tegen de
deskundigheid op het gebied van het probleem en van alternatieven waarmee het probleem bestreden kan 		
worden.

3) In geval van een reëel conflict, wordt u voor deze aanvraag afgewezen als deskundige. Uw belangen zijn immers
direct verbonden aan de uitkomst van de advisering. Dit is onverenigbaar met een rol als deskundige.
Soms is een deskundige met een reëel belangenconflict essentieel voor de ad-visering en zijn er geen alternatieve
deskundigen. In dat geval overlegt het hoofd Stoffen Expertise Centrum met de directeur Milieu en Veiligheid van
het RIVM om te beslissen over een uitzonderingspositie. Onder meer de verplichting voor het RIVM om te voldoen
aan de minimumeisen uit de Rgb (ten minste één deskundige/gebruiker) kan hiertoe aanleiding geven. 		
In voorkomende gevallen is een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) verplicht.
Aan het eind van Bijlage 2 staat een voorbeeld van het formulier waarop de beoordeling wordt gedocumenteerd.

Advisering
Een medewerker van het RIVM houdt een interview met u, of vraagt u om schriftelijke te reageren. In het eerste geval zal
de medewerker u in de gelegenheid stellen de vastlegging van uw antwoorden te controleren. In het laatste geval zal de
medewerker u nog opbellen zodat u de gelegenheid heeft om een en ander af te stemmen of toe te lichten.
Uw advies wordt beoordeeld door het RIVM en samen met alle beschikbare informatie afgezet tegen de beschikbare
criteria vastgelegd in de Rgb.

Archivering
Het RIVM adviseert het Ctgb over de noodzaak, met alle relevante bevindingen en overwegingen. De informatie die van
de deskundigen verkregen is, wordt anoniem toegevoegd als een bijlage.
Alle onderliggende informatie wordt bewaard conform het daarover gestelde in de Wet gewasbeschermingsmiddelen en
biociden. Uw belangenverklaring en persoonsgegevens worden door het RIVM beheerd in overeenstemming met de Wet
bescherming persoonsgegevens (zie Bijlage 3).
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Bijlage 1: Verklaring van geheimhouding voor
deskundigen bij de beoordeling van de noodzaak
van dringend vereiste biociden

Ik,

verklaar dat ik kennis heb genomen van, en instem met, de verantwoordelijkheden die verbonden zijn aan mijn
betrokkenheid als deskundige voor de bepaling van de noodzaak van dringend vereiste biociden met betrekking
tot geheimhouding. Ik zal met de informatie die ik verkregen heb zorgvuldig omgaan en deze niet ten eigen bate
aanwenden. Door te ondertekenen verbind ik mij aan de toepasselijke regels omtrent geheimhouding zoals die voor
rijksambtenaren gelden, onverminderd de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, art. 17.

Naam:

Adres:

PC/Woonplaats:

Banknummer:

Gedaan te

Handtekening:

U kunt de getekende verklaringen sturen naar het volgende adres.
RIVM
Hoofd SEC
Postbus 1
3720 BA Bilthoven
Vermeld dan linksboven op de envelop: verklaring DVB
U kunt de getekende verklaringen ook faxen naar 030-2744401.
Vermeld dan op het voorloopformulier: verklaring DVB
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op (datum)

Bijlage 2: Verklaring van belangen voor
deskundigen bij de beoordeling van de noodzaak
van dringend vereiste biociden
Naam:

Onderwerp van de advisering:



Ik heb reeds een verklaring van belangen getekend* bij de advisering over: De situatie omtrent mijn belangen
is niet veranderd.
Datum:



Handtekening:

Ik heb nog geen verklaring van belangen getekend met betrekking tot het genoemde onderwerp. Ik heb mijn
verklaring van belangen met betrek-king tot het genoemde onderwerp volledig en correct gedaan op de 		
volgende pagina’s.**

* Het kan zijn dat het RIVM vaker een beroep doet op uw deskundigheid. U moet voor elk advies opnieuw een 		
verklaring afleggen. Wanneer u al een verklaring heeft afgegeven, hoeft u alleen aan te geven of de situatie afwijkt
van die van het vorige advies. Dit kan te maken hebben met het nieuwe onderwerp, maar ook met uw persoonlijke
situatie.
** U dient alle pagina’s te paraferen en de verklaring aan het einde te ondertekenen.
Wij raden u aan de verklaring elektronisch in te vullen en zoveel rijen te maken als u nodig heeft. U dient dan een print
te maken voor de ondertekening. Indien u de verklaring met de hand invult en de tabellen niet genoeg ruimte bevatten,
gebruik dan lege vellen en denk eraan ook deze te paraferen.

I.

Eigendom of andere investeringen,
waaronder aandelen1

Naam van de
onderneming

Aard van de belangen

		
		

1. U wordt geacht elk financieel belang in een onderneming wiens middel wordt beoordeeld, of in een onderneming die
in concurrentie is met de eerdergenoemde onderneming, alsmede alle andere belangen die op enigerlei wijze het onderwerp van deze advisering raken te melden. Vermeld de aard van de belangen en de naam van de onderneming(en).
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II. Lid van het bestuur van een
onderneming, handelsvereniging
of vergelijkbaar lichaam2

Momenteel
(ja/nee)

Verleden
(van – tot)

Naam van het lichaam

			
2 U wordt geacht betrokkenheid in de interne besluitvorming van een onderneming, organisatie, en of vergelijkbaar
lichaam, wiens middel wordt beoordeeld, of in een lichaam dat in concurrentie is met het eerdergenoemde lichaam, te
vermelden.
III. Lid van een wetenschappelijke
adviesorgaan

Momenteel
(ja/nee)

Verleden
(van – tot)

Naam van het orgaan

Verleden
(van – tot)

Naam van de organisatie

Verleden
(van – tot)

Naam van de organisatie

Verleden
(van – tot)

Naam van de organisatie

Verleden
(van – tot)

Aard van het eigendom

			
			

IV. Dienstbetrekking in een organisatie
die op enigerlei wijze betrokken is met
het onderwerp van de advisering

Momenteel
(ja/nee)

			
			

V. Consultancy/advisering over het
onderwerp voor publieke of private
partijen

Momenteel
(ja/nee)

			
			

VI. Onderzoeksgelden verkregen van
publieke of private partijen

Momenteel
(ja/nee)

			
			
VII. Intellectueel eigendom (auteursrechten, patenten, merkrechten)

Momenteel
(ja/nee)
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VIII. Andere lidmaatschappen of
Momenteel
affiliaties die als een belang bij de
(ja/nee)
advisering gezien kunnen worden		

Verleden
(van – tot)

Naam van de organisatie
(geen vakverenigingen)

IX. Belangen van naaste familieleden
Momenteel
Verleden
en verwanten (uit hetzelfde
(ja/nee)
(van – tot)
huishouden) 			

Aard van het belang; uw
relatie tot het familielid
(geen namen)

			
			

			

X. Overige activiteiten of belangen die
als een belang bij de advisering gezien
kunnen worden3

Momenteel
(ja/nee)

Verleden
(van – tot)

Aard van de activiteiten

			
			

3. Hier horen ook justitiële gegevens bij. Het RIVM behoudt zich het recht voor om overlegging van een Verklaring omtrent het Gedrag te verlangen.

Hierbij verklaar ik dat ik kennis heb genomen van, en instem met, de handleiding voor de
Verklaring van belangen en van geheimhouding voor deskundigen, bij de beoordeling van
de noodzaak van dringend vereiste biociden, zoals bedoeld in artikel 10.6 van de Regeling
gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Rgb); en dat mijn verklaring vrijwillig, volledig en
correct is gedaan.

Datum:

Handtekening:

Paraaf:

U kunt de getekende verklaringen sturen naar het volgende adres.
RIVM
Hoofd SEC
Postbus 1
3720 BA Bilthoven
Vermeld dan linksboven op de envelop: verklaring DVB
U kunt de getekende verklaringen ook faxen naar 030-2744401.
Vermeld dan op het voorloopformulier: verklaring DVB
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Deze pagina wordt ingevuld door het RIVM

Beoordeling van de verklaring




Betrokkene heeft de verklaringen niet tijdig of niet correct gedaan en wordt afgewezen
Betrokkene heeft geen belangenconflict
Betrokkene heeft een reëel belangenconflict, en wordt afgewezen als deskundige

Naam beoordelaar:

Paraaf:

Datum:

Uitzonderingspositie
Als een deskundige met een reëel belangenconflict als essentieel voor de advisering wordt gezien, en alternatieve deskundigen niet zijn gevonden, treedt het hoofd Stoffen Expertise Centrum in overleg met de directeur Milieu en Veiligheid
van het RIVM om te beslissen over een uitzonderingspositie. Onder meer de verplichting voor het RIVM om te voldoen
aan de minimumeisen uit de Rgb (ten minste één deskundige/gebruiker) kan hiertoe aanleiding geven. In voorkomende
gevallen is een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) verplicht.





Betrokkene heeft een reëel belangenconflict
Alternatieve deskundigen zijn niet gevonden
Betrokkene heeft een VOG overlegd

en wordt aangenomen als deskundige

Naam beoordelaar:

Paraaf:

Datum:

Hoofd Stoffen Expertise Centrum:

Paraaf:

Datum:

Directeur Milieu en Veiligheid:
Datum:
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Paraaf:

Bijlage 3 Privacyreglement
Dringend Vereiste Biociden SEC
Hieronder staat het privacyreglement van het Stoffen Expertise Centrum (SEC), een centrum binnen de sector Milieu en
Veiligheid (MEV), van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
Het reglement is opgesteld, omdat SEC persoonsgegevens bewerkt in het kader van de wettelijke taak ex artikel 10.6 van
de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Rgb).
Het reglement is gemeld in het Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) Register van het RIVM.

Artikel 1
In dit reglement wordt verstaan onder:
a. persoonsgegevens: gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon die aan het
Stoffen Expertise Centrum zijn verstrekt voor wetenschappelijk onderzoek;
b. verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot
persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens;
c. verantwoordelijke: de directeur Milieu en Veiligheid van het RIVM;
d. beheerder: het hoofd van het Stoffen Expertise Centrum van het RIVM, die belast is met de dagelijkse
verantwoordelijkheid over de verwerking van de persoonsgegevens;
e. betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft.

Artikel 2
Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het vaststellen of de betrokkene in aanmerking kan komen als
deskundige, zoals bedoeld in de Rgb art. 10.6, om zodoende het RIVM in de gelegenheid te stellen op rechtmatige wijze
een wetenschappelijk oordeel te vormen over de noodzaak van dringend vereiste biociden.

Artikel 3
Persoonsgegevens betreffen uitsluitend:
a. personen die te kennen hebben gegeven beschikbaar te zijn als deskundige;
b. personen die een relevante relatie hebben met een persoon zoals bedoeld onder lid a.

Artikel 4
Persoonsgegevens worden uitsluitend verkregen uit verklaringen van betrokken personen en bestaan uitsluitend uit:
a. Naam, adres, banknummer.
en verklaringen ten aanzien van:
b. Eigendom, of andere investeringen (waaronder aandelen) in activiteiten rond de productie, verhandelen, en 		
toepassen van biociden, met biociden behandelde materialen of alternatieven voor biociden of met biociden 		
behandelde materialen.
c. Lid van het bestuur van een onderneming, handelsvereniging of vergelijkbaar lichaam.
d. Lid van een wetenschappelijk adviesorgaan.
e. Dienstbetrekking in een organisatie die op enigerlei wijze betrokken is bij het onderwerp van de advisering.
f. Consultancy/advisering over het onderwerp voor publieke of private partijen.
g. Onderzoeksgelden verkregen van publieke of private partijen.
h. Intellectueel eigendom (auteursrechten, patenten, merkrechten e.d.).

3

Investeringen verbonden met een pensioenfonds, spaarverzekering, lijfrente, of hypotheek, mits er geen sprake is van directe invloed op het financieel
beheer, worden niet als financiële belangen gezien.
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i.

Andere lidmaatschappen of affiliaties die als een belang bij de advisering gezien kunnen worden (uitgezonderd 		
lidmaatschap van vakverenigingen).
j. Belangen van naaste familieleden en verwanten (uit hetzelfde huishouden).
k. Overige activiteiten of belangen die als een belang bij de advisering gezien kunnen worden.

Artikel 5
De gegevens worden verwijderd door de beheerder wanneer de betrokkene niet geselecteerd wordt als deskundige.
Wanneer de betrokkene geselecteerd wordt en deelneemt als deskundige, worden de gegevens pas verwijderd wanneer
het dossier van de oordeelsvorming wordt verwijderd. De verklaring van belangen is onderdeel van het dossier dat ten
grondslag ligt aan een bestuurlijk besluit van het College voor de beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen en
biociden. Betrokkene verstrekt de persoonsgegevens vrijwillig en na kennis genomen te hebben van, en ingestemd te
hebben met, dit reglement.

Artikel 6
De beheerder mag persoonsgegevens uitsluitend verstrekken aan:
a. de betrokkene met betrekking tot de over hem opgenomen gegevens;
b. instellingen met een publiekrechtelijke taak.

Artikel 7
Rechtstreekse toegang tot de persoonsgegevens hebben uitsluitend door de beheerder daartoe aangewezen personen.

Artikel 8
Een verzoek tot kennisneming of verbetering van de persoonsgegevens van de betrokkene, als bedoeld in de artikelen 35
tot en met 42 van de Wet bescherming persoonsgegevens, dient schriftelijk te worden ingediend bij de verantwoordelijke
en ondertekend te zijn door de betrok-kene, dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers of rechtverkrijgenden.
Het verzoek dient vergezeld te gaan van (een kopie van) een bewijsstuk, aan de hand waarvan de identiteit van de
verzoeker deugdelijk kan worden vastgesteld.

Artikel 9
Het reglement ligt ter inzage in de centrale bibliotheek van het RIVM en is tegen kostprijs op te vragen. De verwerking
van persoonsgegevens is aangemeld bij de privacyfunctionaris van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 10
Dit reglement, dat kan worden aangehaald als Privacyreglement Dringend Vereiste Biociden van het Stoffen Expertise
Centrum van het RIVM, treedt in werking met ingang van 1 april 2009. Het RIVM behoudt zich het recht voor dit
Privacyreglement aan te passen.
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