Aan:

de Secretaris Generaal
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag

Betreft:
persoonsgegevens
Uw kenmerken :
DGAN-DAD/ 18246494
Overheidsindentificatienr: 00000001003214369000
Otterlo, 3 december 2018
Geachte heer Goet,
In bovenvermelde brief maakt u bezwaar tegen vermelding van namen en e-mail adressen van
betrokken ambtenaren op onze website en verzoekt u die te verwijderen en u daarover te berichten.
Wij hebben dit verzoek in Bestuur behandeld en hebben het verwijderen ter hand genomen. Op onze
vergadering met de achterban op 26 november hebben wij dit onderwerp ter sprake gebracht. Want
ook de achterbanorganisaties zullen hun websites moeten zuiveren.
De AVG werd 25 mei 2018 van kracht, ons is dan ook niet duidelijk waarom we in 2017 in overtreding
waren. Wij maken een permanente afweging tussen belangenbehartiging voor onze achterban en de
verantwoording daarvan versus privacy van ambtenaren en voor het grijpen liggende informatie op
overheidswebsites. Graag breng ik in herinnering, dat er tijden waren dat ambtenaren van LNV bij
onze vergaderingen met de achterban aanwezig waren. Helaas, de tijden en omstandigheden
veranderen. Kunnen we er nu van uitgaan dat de namen zoals vermeld op het organogram van LNV
wel vrij zijn? Ook wij ervaren een groeiende achterdocht jegens de overheid.
Niettemin, PVH is met het zuiveren gereed.
Op grond van hetzelfde artikel 21 van de AVG maken wij echter bezwaar tegen het geregistreerd
blijven staan van de houders van bijzondere soorten zoogdieren. Zij moesten zich aanmelden in het
kader van de reeds vervallen Positieflijst 2017. Wij verzoeken u dan ook ons te melden hoe die
persoonsgegevens zijn verwijderd.
Wij blijven graag met u en uw medewerkers in gesprek. Mogelijk nog voor de jaarwisseling in
beperkte kring een verkenning doen naar pogingen schoon schip te maken?
Met vriendelijke groet,

Drs. W. (Pim) Wilhelm
Voorzitter PVH, namens het Bestuur
www.huisdieren.nu
voorzitter@huisdieren.nu

