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Geachte , 

 

Bij brief van 4 februari 2016 heeft u op grond van het bepaalde in artikel 51, tweede lid van de Wet 

bescherming persoonsgegevens (Wbp) gevraagd te adviseren op het Ontwerpbesluit en -regeling 

natuurbescherming. Hiermee voldoe ik aan uw verzoek. 

 

Het Ontwerpbesluit en -regeling natuurbescherming was ter consultatie opengesteld via internet van 3 

februari 2016 tot 3 maart 2016. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft hierover op 16 maart 2016 op 

ambtelijk niveau telefonisch contact gehad met het ministerie van Economische Zaken. In dit 

telefoongesprek heeft de Autoriteit Persoonsgegevens begrepen dat er geen voor de Autoriteit 

Persoonsgegevens relevante wijzigingen naar aanleiding van de internetconsultatie zullen worden 

doorgevoerd in het Ontwerpbesluit en -regeling. De Autoriteit Persoonsgegevens adviseert derhalve op 

het Ontwerpbesluit en -regeling zoals dat op 4 februari 2016 aan de Autoriteit Persoonsgegevens is 

voorgelegd. 

 

Achtergrond en inhoud ontwerpbesluit en -regeling 

De Wet natuurbescherming (hierna: de wet) voorziet in een gemoderniseerd wettelijk kader voor de 

bescherming van natuurgebieden, dier- en plantensoorten en houtopstanden. Een belangrijk deel, van de 

in de wet opgenomen regels voorziet in omzetting van de internationale verplichtingen op het vlak van 

bescherming van de biologische diversiteit, in het bijzonder de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Op 

een aantal punten voorziet de wet in het stellen van regels bij of krachtens algemene maatregel van 

bestuur. Het thans voorgelegde besluit geeft daaraan invulling. De wet bepaalt daarnaast dat ten aanzien 

van enkele onderwerpen regels kunnen worden gesteld bij ministeriële regeling. Het gaat dan onder meer 

om door de Minister van Economische Zaken te verlenen vrijstellingen van bij wet of algemene maatregel 
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van bestuur gestelde regels of regels die dienen ter omzetting van Europese verordeningen of richtlijnen 

die geen ruimte laten voor beleidsinhoudelijke afwegingen of betrekking hebben op de wijze waarop 

aanvragen en documenten worden ingediend.1 

 

Advies CBP (voorganger Autoriteit Persoonsgegevens) wetsvoorstel natuurbescherming 

Op 15 december 2011 heeft het College bescherming persoonsgegevens (CBP) zijn advies inzake het 

wetsvoorstel Natuurbescherming uitgebracht.2 Het CBP adviseerde om een aantal punten in de memorie 

van toelichting nader toe te lichten, waaronder het verduidelijken wie de verantwoordelijke is voor het 

ketendossier Convention on International Trade in Endangered Species of wild flora and fauna (CITES3) 

en wat het ketendossier inhoudt. 

 

Beoordeling 

Voor zover relevant zal hieronder worden ingegaan op de aspecten uit het ontwerpbesluit en -regeling die 

de Wbp-normen raken. In uw brief van 4 februari 2016 heeft u expliciet aangeven dat enkel artikel 2.7 van 

de thans voorgelegde ontwerpregeling en paragraaf 7.4 van de toelichting hierop, een verwerking van 

persoonsgegevens bevat. Het Ontwerpbesluit en –regeling bevat voor het overige geen relevante 

bepalingen voor de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft derhalve deze 

bepaling met de bijbehorende toelichting beoordeeld.  

 

Melding AERIUS Register4 

In de NvT5 staat vermeld dat degene die voornemens is een project te realiseren of een andere handeling te 

verrichten waarop artikel 2.12 lid 1 onderdeel a onder 1o van het Ontwerpbesluit natuurbescherming6 van 

toepassing is, dit ingevolge artikel 2.7 van de Ontwerpregeling dient te melden bij de gedeputeerde staten 

van de provincie, waarin het project of de andere handeling in hoofdzaak wordt gerealiseerd. In een aantal 

gevallen kan de melding bij de Minister worden gedaan.7 Voorts staat in de NvT8  vermeld dat de 

gegevensverstrekking9 noodzakelijk is voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak, zoals in dit 

                                                                        
1 NvT, p. 1-5. 
2 Zaaknummer: z2011-00885. 
3 CITES regelt de wereldwijde handel in ongeveer 5.000 beschermde diersoorten en 30.000 beschermde plantensoorten. Voor een effectieve bestrijding 

van de illegale handel in exotische dieren is een gegevensuitwisseling nodig tussen de bij de uitvoering en handhaving betrokken instanties. Voor deze 

gegevensuitwisseling is een systeem gebouwd, genaamd: ketendossier CITES. 
4 De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is het beleid waarmee Nederland het hoofd biedt aan de stikstofproblematiek. De PAS borgt dat 

doelstellingen van het Europese natuurbeleid worden gehaald en creëert tegelijk ruimte voor noodzakelijke economische ontwikkeling. Het 

rekeninstrument AERIUS is één van de pijlers van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). AERIUS berekent de stikstofdepositie als gevolg van 

projecten en plannen op Natura 2000-gebieden. AERIUS ondersteunt de vergunningverlening voor economische activiteiten die gepaard gaan met 

uitstoot van stikstof en monitort of de totale stikstofbelasting blijft dalen. Ook faciliteert AERIUS ruimtelijke planvorming in relatie tot stikstof. 
5 NvT p. 49-50 
6 Hierin staat – kort samengevat – dat het project of de andere handeling een stikstofdepositie veroorzaakt voor stikstofgevoelige habitats in het 

desbetreffende Natura 2000-gebied die afzonderlijk betrekking heeft op een inrichting als bedoeld in artikel 1.1. lid 3 Wet milieubeheer (…) de waarde 

van 1 mol per hectare per jaar niet overschrijdt. 
7 Indien het project of andere handeling of een gebied zoals bedoeld in artikel 1.3, lid 5, onderdeel a of b van de wet. 
8 NvT p. 49-50 
9 Het gaat om de volgende persoonsgegevens:  

- naam, adres van de persoon die de melding doet, alsmede het elektronische adres van die persoon, indien de melding met behulp van de 

AERIUS Calculator wordt gedaan; 
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geval de handhaving van de wetgeving. Het bestuursorgaan waarbij een melding is gedaan registreert de 

melding in AERIUS Register. Ook bij de vergunningaanvragen slaat het bevoegde bestuursorgaan 

persoonsgegevens uit de berekening die met de AERIUS Calculator is gemaakt in AERIUS Register op. Bij 

de ontwikkeling van het reken- en registratie-instrument AERIUS is het toetsmodel Privacy Impact 

Assessment (PIA) Rijksdienst toegepast. Uit het toetsmodel PIA is naar voren gekomen dat de Minister 

van Economische Zaken de verantwoordelijke is voor de verwerking van persoonsgegevens die ingevolge 

artikel 2.7 lid 5 van deze Ontwerpregeling zijn gemeld. 

 

In de NvT staat verder niet vermeld welke andere uitkomsten uit de PIA naar voren zijn gekomen en tot 

welke aanpassingen dat heeft geleid. De Autoriteit Persoonsgegevens adviseert derhalve om – indien van 

toepassing – de overige Wbp-aspecten die met de door u uitgevoerde PIA getoetst zijn – samengevat – op 

te nemen in de NvT van de Ontwerpregeling. 

 

Conclusie 

Het CBP adviseert u aan het vorenstaande op passende wijze aandacht te schenken. 

 

Een afschrift van deze brief is naar de functionaris gegevensbescherming van Economische Zaken 

gestuurd. 

 

 

Hoogachtend, 

Het College bescherming persoonsgegevens, 

Voor het College, 

 

 

 

 

Lid van het College 

                                                                                                                                                                                                                                
- indien de melding wordt gedaan door een gemachtigde: zijn naam en adres, de machtiging, alsmede het elektronisch adres van die 

persoon, indien de melding met behulp van de AERIUS Calculator wordt gedaan; 

- indien het project of de andere handeling wordt uitgevoerd door een ander dan de aanvrager: zijn naam en adres. 


