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Dit is de bijlage bij het jaarverslag 2014 van het College bescherming
persoonsgegevens (CBP), dat online beschikbaar is via:
www.cbpweb.nl/14/1.
Daarnaast is er de samenvatting 2014 - Het CBP in vogelvlucht,
te vinden via: www.cbpweb.nl/14/3.

ORGANISATIE

In 2014 stegen de productiecijfers van het CBP en werd fors geïnvesteerd in de verdere
ontwikkeling van de organisatie. De missie en visie die in 2013 zijn opgesteld, vormen de
basis voor een actieprogramma. In 2014 is onder meer een nieuwe website gerealiseerd en
is geïnvesteerd in een omvangrijke update van het interne documentmanagementsysteem.
Daarnaast is plaats- en tijdonafhankelijk werken voor de meeste medewerkers mogelijk
gemaakt. Tot slot is gewerkt aan de voorbereidingen op de verwachte boetebevoegdheid van
het CBP en op de verwachte meldplicht datalekken.

Financieel gezien was het mogelijk om deze investeringen te doen doordat het CBP in 2014 extra
middelen beschikbaar had als gevolg van de invulling van de motie-Schouw c.s., waarin de regering
werd verzocht een extra inspanning te plegen om de taken van het CBP te bekostigen. Deze invulling
van de motie betreft echter geen structurele verhoging van het budget van het CBP. Het is dan ook niet
mogelijk de formatie en bezetting van het CBP structureel te vergroten.

Personeel en formatie
Formatie
In de periode 2012-2014 is de feitelijke formatie van het CBP licht gedaald van 75,8 tot 74,2 fte.
Het CBP hanteert een selectieve vacaturestop. Bij elke vacature bekijkt het CBP in eerste instantie
of deze intern vervuld kan worden of dat bestaande formatie de werkzaamheden kan opvangen.
Soms vult het CBP vacatures alleen op tijdelijke basis in.
Bezetting
2012

In dienst

2013

2014

man

vrouw

man

vrouw

man

vrouw

3

4

2

0

3

2

Uit dienst

2

3

1

3

2

6

Bezetting einde jaar m/v

21

63

22

60

24

55

Bezetting einde jaar totaal
Vast dienstverband

84
18

82
56

19

79
59

22

54

Tijdelijk dienstverband

10

4

3

Totaal dienstverband

74

78

76

Gemiddelde bezetting jaar (fte’s)

75,80

74,90

74,20

Bezetting einde jaar totaal (fte’s)

76,70

75,20

73,40

1

0

2

Vacatures per einde jaar
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Overzicht medewerkers buiten formatie
2012

2013

2014

Uitzendkrachten (fte’s)

0,00

0,00

0,00

Stagiaires (fte’s)

3,00

2,28

1,50

Interim (fte’s)

0,20

0,79

1,00

In 2014 is beperkt gebruikgemaakt van externe inhuur. Het CBP faciliteert stageplaatsen voor leerlingen uit het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en universitair onderwijs. Het CBP is een erkend
leer-werkbedrijf van kenniscentrum ECABO.
Ziekteverzuim
2012

2013

2014

Totaal ziekte excl. zwangerschap

5,70%

6,90%

4,70%

Lang ziekteverzuim > 28 dagen

3,12%

4,14%

0,75%

Ouderschapsverlof

10

12

13

Verlof zwangerschap / bevalling

6

6

4

Seniorenregeling

4

5

4

Het ziekteverzuim was in 2014 lager dan in de voorafgaande jaren. Het terugdringen van ziekteverzuim
is een van de prioriteiten van het managementteam (MT) van het CBP.

Opleidingen
Uitgaven opleidingen (bedragen x € 1.000)
2012
Opleidingen
In % t.o.v. personeelsbudget

2013

2014

161

163

104

2,66%

2,68%

1,77%

Het CBP is een kennisintensieve organisatie en investeert daarom veel in de ontwikkeling van
medewerkers, onder meer door opleidingen. Daarbij wordt ingezet op het versterken van kennis en
vaardigheden van zowel individuele medewerkers als van de hele organisatie.
Het opleidingsbudget in 2014 was deels gereserveerd voor opleiding en training ter voorbereiding op de
verwachte boetebevoegdheid en de nieuwe Europese privacyregelgeving. Doordat deze trajecten echter
later worden gerealiseerd dan verwacht, schuiven deze investeringen deels door naar 2015. Het deel van
het budget dat in 2014 is uitgegeven aan opleidingen, ligt daardoor lager dan in voorgaande jaren.
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Financiën
Begroting (bedragen x € 1.000)
2012

2013

2014

7.679

7.586

8.185

Tot begin 2014 werd het beheer van het financiële systeem Leonardo voor het CBP gedaan door het
Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak. Daarbij ondervond het CBP veel problemen.
In samenwerking met een aantal andere organisaties heeft het CBP besloten een eigen operationele
eenheid in te richten binnen Leonardo en om die in eigen, gemeenschappelijk beheer te nemen.
Daarnaast heeft het CBP in de tweede helft van 2014 een aantal financiële taken uitbesteed aan het
College voor de Rechten van Mens. Deze maatregelen hebben op het financiële beheer de gewenste
kwalitatieve uitwerking gehad.
Uitgaven (bedragen x € 1.000)
2012

2013

2014

Personele uitgaven

6.008

6.089

5.866

Materiële uitgaven

1.741

1.738

2.305

Totaal

7.749

7.827

8.171

Budget

7.679

7.586

8.185

Het CBP heeft in 2014 het budget op verantwoorde wijze uitgeput.

Productie
Taken van het CBP
De taken van het CBP vallen uiteen in vier groepen:
•
•
•
•

toezicht op naleving van de wet;
sancties;
advisering;
rechtsbescherming en openbaarheid van bestuur.

In onderstaande tabel staan de productiecijfers van het CBP binnen de vier genoemde taakgroepen.
Een toelichting op de cijfers volgt na de tabel.
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Productietabel
2011

2012

2013

2014

Onderzoek

85

58

73

85

Richtsnoeren

0

1

1

0

Verzoek om een zienswijze

0

4

3

0

Toezicht en naleving

Gedragscodes
Voorafgaand onderzoek
Internationale zaken

6

4

4

2

170

93

86

120

57

57

67

103

3.939

5.966

3.523

4.533

1

3

1

0

Bestuursdwang en last onder dwangsom

6

12

19

13

Boete

0

0

0

0

Incasso/invorderingsbeschikking

0

3

0

0

Gegevensverwerkingen doorgifte derde landen

129

61

14

42

Wetgevingsadvies

37

41

30

33

11

Wbp-meldingen
Ontheffingen
Sancties

Advisering

Rechtsbescherming en openbaarheid bestuur
Bezwaar

6

7

6

Beroep

3

8

3

7

Klachten over het CBP

10

15

20

11

WOB-verzoeken

8

14

16

12

Toezicht op naleving van de wet
Onderzoeken
Artikel 60 van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft het CBP de bevoegdheid om uit
eigen beweging een onderzoek in te stellen naar de naleving van de wet. Gezien de grotere nadruk op
toezicht en structurele handhaving maakt het CBP in toenemende mate gebruik van deze bevoegdheid.
Een groot deel van de capaciteit besteedt het CBP aan deze onderzoeken. Het aantal onderzoeken dat
jaarlijks kan worden uitgevoerd, is mede afhankelijk van de omvang en complexiteit van de betreffende
onderzoeken. In 2014 zijn 85 onderzoeken afgerond, 12 meer dan in het jaar ervoor.
Richtsnoeren
Onduidelijkheid over de wet- en regelgeving kan ten koste gaan van de bescherming van persoonsgegevens. Daarom zet het CBP in richtsnoeren uiteen welke uitleg van de wettelijke normen het
CBP hanteert bij de uitoefening van zijn bevoegdheden. Het CBP legt richtsnoeren in de regel aan
deskundigen voor. Na verwerking van opmerkingen en suggesties wordt de definitieve versie in de
Staatscourant en op Cbpweb.nl gepubliceerd. In 2014 zijn geen richtsnoeren gepubliceerd.
Verzoek om een zienswijze
Verantwoordelijken voor de verwerking van persoonsgegevens kunnen een verzoek om een zienswijze
indienen bij het CBP, waarin zij het CBP vragen een standpunt in te nemen over nieuwe rechtsvragen.
De criteria voor het verzoek om een zienswijze zijn gepubliceerd in de Staatscourant van 11 april 2008,
nummer 71 en op Cbpweb.nl. In 2014 heeft het CBP geen verzoeken om een zienswijze behandeld.
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Gedragscodes
Op grond van artikel 25 Wbp is het CBP belast met de toetsing van gedragscodes die uitvoering geven
aan de wettelijke bepalingen. In 2014 heeft het CBP twee gedragscodes behandeld.
Voorafgaand onderzoek
Bepaalde categorieën van verwerkingen van persoonsgegevens waaraan bijzondere risico’s zijn
verbonden, zijn krachtens artikel 31 van de Wbp onderworpen aan een voorafgaand onderzoek.
Het aantal voorafgaande onderzoeken in 2014 bedroeg 120, 34 hoger dan in 2013.
Een van de verwerkingen waarvoor een voorafgaand onderzoek noodzakelijk kan zijn, is een zwarte
lijst. Op een zwarte lijst staan personen vermeld met wie een organisatie geen zaken wil doen, zoals
mensen die strafbare feiten hebben gepleegd of ernstige overlast veroorzaken. Een organisatie die van
plan is een zwarte lijst op te stellen, moet deze gegevensverwerking melden bij het CBP. Deelt de
organisatie de gegevens van de zwarte lijst met derden, dan moet de organisatie daarnaast een voorafgaand onderzoek aanvragen bij het CBP.
In 2014 heeft het CBP de volgende zwarte lijsten goedgekeurd:
•
•
•

Overlastregistraties door winkelketens Sligro (16 oktober 2014)
Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn (3 november 2014)
Waarschuwingsregister Detailhandel (wijziging van bestaande zwarte lijst; 3 december 2014).

Internationale zaken
Op grond van artikel 51, eerste lid Wbp houdt het CBP tevens toezicht op de verwerking van persoonsgegevens in Nederland wanneer deze verwerking plaatsvindt volgens het recht van een ander land van
de Europese Unie. Ingevolge artikel 61, zesde lid Wbp is het CBP desgevraagd verplicht aan toezichthoudende autoriteiten van de andere lidstaten van de Europese Unie alle noodzakelijke medewerking te
verlenen. Het aantal van 103 internationale zaken betreft deze verzoeken om medewerking.
Wbp-meldingen
Ingevolge artikel 27 van de Wbp moeten verantwoordelijken geautomatiseerde verwerkingen van
persoonsgegevens vooraf melden bij het CBP of een functionaris voor de gegevensbescherming,
tenzij melden op grond van het Vrijstellingsbesluit niet verplicht is. Het CBP neemt alle meldingen
na verwerking op in een openbaar register, dat in te zien is via Cbpweb.nl. In 2014 heeft het CBP
4.533 meldingen ontvangen.
Ontheffingen
Artikel 16 Wbp bevat een verbod op de verwerking van bijzondere persoonsgegevens (zoals godsdienst, ras, politieke gezindheid, gezondheid en strafrechtelijk verleden), tenzij de wet voorziet in een
uitdrukkelijke grondslag. Op grond van artikel 23, eerste lid, onder e Wbp, kan het CBP een ontheffing
verlenen indien dit noodzakelijk is met het oog op een zwaarwegend algemeen belang en passende
privacywaarborgen worden geboden. In 2014 heeft het CBP geen ontheffing verleend.
Sancties
Bestuursdwang en last onder dwangsom
Bij het niet-naleven van wettelijke verplichtingen kan het CBP besluiten om gebruik te maken van de
bevoegdheid (artikel 65 Wbp) een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom op te leggen.
Deze mogelijkheid bestaat op grond van artikel 5:20, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
(Awb) ook wanneer het CBP medewerking vordert aan een door het CBP ingesteld onderzoek maar
deze medewerking niet wordt verleend.
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In 2014 is dertien keer een procedure gestart om een last onder dwangsom op te leggen. Veelal nemen
de onderzochte bedrijven en organisaties echter al maatregelen om de geconstateerde overtredingen te
beëindigen voordat het CBP daadwerkelijk een last onder dwangsom oplegt.
Bestuurlijke boete
De Wbp kent vooralsnog een zeer beperkte boetebevoegdheid. Alleen bij overtreding van de
meldingsplicht kan een boete worden opgelegd. Het CBP is dan bevoegd (artikel 66 Wbp) om een
bestuurlijke boete op te leggen van € 4.500 per verwerking dan wel aangifte te doen bij het Openbaar
Ministerie. Het CBP kan ook een bestuurlijke boete opleggen op grond van artikel 35 van de Wet
politiegegevens als de verantwoordelijke in strijd met de protocolplicht handelt. In 2014 heeft het CBP,
net als in voorgaande jaren, deze boete niet opgelegd.
Advisering
Wetgevingsadviezen
Op grond van artikel 51, tweede lid Wbp dient het CBP om advies te worden gevraagd over wetsvoorstellen en ontwerpbesluiten die geheel of in belangrijke mate betrekking hebben op of gevolgen hebben
voor de verwerking van persoonsgegevens. Daarnaast kan het CBP zich uit eigen beweging uitspreken
over nieuwe wetsvoorstellen. Tot slot komt het regelmatig voor dat vaste Kamercommissies het CBP uitnodigen om te reageren op aanhangige voorstellen. In 2014 heeft het CBP 33 wetgevingsadviezen gegeven.
Gegevensverkeer doorgifte derde landen
Op grond van artikel 77 lid 2 Wbp heeft het CBP de taak om de minister van Veiligheid en Justitie te
adviseren over het toekennen van vergunningen voor het doorgeven van persoonsgegevens naar
zogeheten derde landen (landen buiten de Europese Unie). In 2014 heeft het CBP de minister 42 keer
geadviseerd over deze vergunningen.
Rechtsbescherming en openbaarheid van bestuur
Bezwaar
Tegen besluiten van het CBP in de zin van artikel 1:3 van de Awb kan bezwaar worden gemaakt.
Het gaat hierbij onder meer om besluiten over: het aanwenden van bestuurlijke handhavingsmiddelen,
gevraagde ontheffingen, WOB-verzoeken en het uit eigen beweging informatie publiceren op grond
van de WOB. In 2014 werd 11 keer bezwaar gemaakt.
Beroep
Tegen de besluiten op bezwaar, de beoordeling van een conceptgedragscode en de verklaring na voorafgaand onderzoek staat beroep open bij de sector Bestuursrecht van de rechtbank. Tevens kan de betrokkene aan de voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. Tegen de uitspraak van
de rechtbank op het beroepschrift kan zowel door de belanghebbende als het CBP hoger beroep worden
ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In 2014 ging het om drie beroepszaken, vier keer hoger beroep en vier verzoeken om een voorlopige voorziening.
Klachten over het CBP
Klachten over het CBP worden afgehandeld volgens de klachtenprocedure uit de Algemene wet
bestuursrecht. Indien mogelijk handelt het CBP klachten op informele wijze af. Sinds 2011 is er een
klachtencoördinator die de afhandeling van ingediende klachten coördineert. In de schriftelijke
beslissingen op klachten wijst het CBP op de mogelijkheid om een klacht die reeds door het CBP zelf is
afgedaan, voor te leggen aan de Nationale ombudsman. In onderstaande tabel staat per jaar vermeld
hoe in dat jaar de klachten zijn afgedaan.
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2012

2013

2014

Klachten gegrond verklaard

1

2

0

Klachten gedeeltelijk gegrond verklaard

1

4

0

Klachten ongegrond verklaard

8

6

1

7

8

8

17

20

9

Minnelijke regeling / geen oordeel / ingetrokken /
andere wijze van afdoening
Totaal aantal ingediende klachten

Openbaarheid van bestuur
De WOB is mede van toepassing op het CBP. Op grond daarvan is het CBP verplicht – hetzij uit eigen
beweging, hetzij op verzoek – informatie te verstrekken over zijn taakvervulling, tenzij dit door een
wettelijke uitzondering niet is toegestaan. In 2014 ontving het CBP twaalf WOB-verzoeken.

Communicatie en voorlichting
Het CBP communiceert over zijn beleid en de uitvoering ervan, onder meer om inzicht te geven in zijn
werkzaamheden en om verantwoording af te leggen over de wijze waarop het van zijn bevoegdheden
gebruikmaakt.
Via de website Cbpweb.nl en via de media verstrekt het CBP informatie over (resultaten van) onderzoek, wetgevingsadviezen en overige werkzaamheden. De onderzoeken hebben mede door deze
communicatie geregeld een uitstralende werking, waardoor het effect op het nalevingsniveau verder
reikt dan de onderzochte bedrijven en organisaties.
Het onderwerp privacy en de bescherming van persoonsgegevens stonden ook in 2014 volop in de
publieke belangstelling en de media wisten het CBP, net als in voorgaande jaren, goed te vinden.
Het CBP werd om een reactie gevraagd over uiteenlopende onderwerpen, variërend van de omgang
met persoonsgegevens door gemeenten bij hun nieuwe taken tot het verhandelen van klantgegevens
door banken en de privacyvoorwaarden van grote internetbedrijven. Daarnaast zocht het CBP zelf
actief contact met media en maatschappelijke organisaties.
Perscontacten
Medium

2012

2013

2014

Persbureaus

60

49

64

Landelijke dagbladen

104

143

130

Landelijke radio en televisie

163

192

212

Regionale kranten

39

43

47

Regionale radio en televisie

21

24

19

(Vak)bladen

46

68

60

Online media

80

103

59

Internationale dagbladen

12

26

13

Overige

62

65

49

Totaal

587

713

653
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Vragen en tips aan het CBP
De afdeling Frontoffice van het CBP beantwoordt vragen en behandelt tips over (mogelijke) overtredingen
van de privacywetgeving. In 2014 waren dit er 7.468, een toename met bijna 9% ten opzichte van 2013.
Het grootste deel kwam binnen via het telefonisch spreekuur en de website van het CBP.
Verdeling vragen en tips over sectoren
De meeste van de in totaal 7.468 vragen en tips uit 2014 hadden betrekking op de sectoren handel &
dienstverlening (33,4%), overheid (17,3%), arbeid (14,1%) en zorg & welzijn (12,1%). De minste vragen
en tips kwamen binnen over sociale zekerheid (1,7%) en internationale organisaties (0,2%). Zie tabel en
figuur 1 voor een weergave van de vragen en tips verdeeld over de verschillende sectoren.
Tabel 1: Verdeling vragen en tips over sectoren
Toezicht en naleving

2014

Handel & dienstverlening

2495

Overheid

1294

Arbeid

1052

Zorg & welzijn

901

Internet

441

Andere sector (zie tabel 2 voor een specificatie)

396

Betrokkene

346

Telecom

245

Politie & justitie

151

Sociale zekerheid

131

Internationale organisaties

16

Eindtotaal

7468

Figuur 1: Verdeling vragen en tips over sectoren
Handel & dienstverlening

2495

Overheid

1294

Arbeid

1052

Zorg & welzijn

901

Internet

441

Andere sector

396

Betrokkene

346

Telecom

245

Politie & justitie

151

Sociale zekerheid

131

Internationale organisaties

16
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Tabel 2: Verdeling vragen en tips binnen categorie ‘Andere sector’
Andere sector

2014

Cultuur, sport en recreatie

141

Belangenorganisatie

89

Overige

76

Media

51

Religieuze instelling

21

Onderzoeks- en researchinstituut

9

Toezichthouder

6

Klachteninstantie

3

Totaal

396

Verdeling vragen en tips over subsectoren
Binnen de top vier van sectoren gingen de meeste vragen en tips over de volgende subsectoren:
1.
2.
3.
4.

Handel & dienstverlening: detailhandel (11,3%) en banken (10,0%).
Overheid: gemeenten (38,4%) en onderwijs (22,6%).
Arbeid: werkgevers (79,6 %) en uitzendbureau (13,9%).
Zorg & welzijn: medische zorg (54,2%), welzijnszorg (14,7%) en zorgverzekeraars (14,2%).

Binnen de overige sectoren hadden de meeste vragen en tips betrekking op zoekmachines en sociale
netwerksites, cultuur, sport & recreatie, politie, UWV WERKbedrijf en belangenorganisaties.
Meest voorkomende onderwerpen
De meest voorkomende onderwerpen waren identificatie en/of de registratie van het burgerservicenummer (BSN), derdenverstrekking (het verstrekken van persoonsgegevens door een bedrijf of
organisatie aan een ander bedrijf of een andere organisatie), heimelijke waarneming (zoals verborgen
cameratoezicht) en beveiliging en/of datalekken.
Per hoofdsector gingen de meeste vragen en tips over de volgende onderwerpen:
Handel & dienstverlening
• identificatie;
• BSN;
• derdenverstrekking;
• (heimelijke) waarneming;
• beveiliging.
Overheid
• derdenverstrekking;
• BSN;
• identificatie;
• paspoort;
• (heimelijke) waarneming;
• beveiliging.
Arbeid
• identificatie;
• BSN;
• (heimelijk) volgen van werknemers met bijvoorbeeld cameratoezicht of een personeelsvolgsysteem;
• verstrekken van personeelsgegevens aan derden;
• verwerken van bijzondere persoonsgegevens.
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Zorg & welzijn
• derdenverstrekking;
• BSN;
• medisch dossier;
• beveiliging.
Internet
• publicatie van persoonsgegevens op internet;
• beveiliging van websites.
Telecom
• identificatie;
• BSN;
• derdenverstrekking.
Politie & justitie
• derdenverstrekking;
• inzagerecht.
Sociale zekerheid
• identificatie;
• BSN;
• derdenverstrekking;
• verwerken van bijzondere persoonsgegevens.
Internationale organisaties
• doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen (landen buiten de EU).
Acties op basis van tips
Frontoffice analyseert alle binnengekomen tips en geeft vervolgens tips over (waarschijnlijke) overtredingen door aan de afdelingen Toezicht. Deze tips kunnen reden zijn om een onderzoek te starten.
Om te bepalen of het tot onderzoek overgaat, hanteert het CBP een aantal criteria. Het moet gaan om
een vermoeden van ernstige en structurele overtredingen die veel mensen treffen, waarbij het CBP met
zijn bevoegdheden verschil kan maken en die vallen binnen de jaarlijkse thema’s. Het CBP kan er ook
voor kiezen om bijvoorbeeld een waarschuwingsbrief aan een organisatie te sturen of een gesprek te
voeren. Dit kan al voldoende zijn om de overtreding te laten beëindigen.
Frontoffice en de afdelingen Toezicht pasten deze methode in 2014 in verschillende situaties toe:
Kopie paspoort
Een sportvereniging die een paspoortkopie vroeg aan de leden, paste na tussenkomst van het CBP
deze werkwijze aan en vernietigde de kopieën. Ook wijzigde een branchevereniging van sportcentra
in overleg met het CBP de algemene leveringsvoorwaarden, waardoor de leden van de branchevereniging geen kopie van het identiteitsbewijs van klanten meer mogen vragen en zij de bestaande
kopieën moeten vernietigen. Tot slot heeft het CBP verschillende bedrijven ertoe aangezet hun beleid
voor het kopiëren van identiteitsbewijzen bij toegang tot het bedrijfsterrein te wijzigen. Bedrijven
moeten hierbij kijken welke relatie zij met een persoon hebben. Die relatie bepaalt welke wettelijke
verplichtingen en bevoegdheden een bedrijf heeft voor identificatie.
Medische gegevens werknemers
Het CBP stuurde in 2014 waarschuwingsbrieven aan een aantal werkgevers over het gebruik van medische gegevens van hun werknemers. In zo’n brief schreef het CBP dat het een tip had ontvangen over de
betreffende werkgever. Vervolgens gaf het CBP uitleg over de wettelijke regels en verzocht het de werk-
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gever, als dat nodig was, zijn werkwijze aan te passen. Tot slot gaf het CBP aan dat het alsnog een onderzoek kon starten als de werkgever de wet overtrad en het CBP hier opnieuw klachten over ontving.
BSN
Het CBP trad op bij organisaties die het BSN niet mogen verwerken, zoals sportscholen en zwembaden.
Ook ondernam het CBP actie bij organisaties die weliswaar het BSN mogen gebruiken, zoals onderwijsen thuiszorgorganisaties, maar die dit voor een ongeoorloofd doel deden (bijvoorbeeld als inlogcode).
Beveiliging
Overtredingen op het gebied van beveiliging waarbij het CBP actie ondernam, betroffen datalekken,
onbeveiligde verbindingen en het onveilig verzenden en/of opslaan van inloggegevens. Het merendeel
van de overtredingen is na tussenkomst van het CBP direct beëindigd. In de rest van de gevallen zijn
toezeggingen tot aanpassing gedaan.

Organigram CBP
College
Directeur

Communicatie

Juridische zaken

Bedrijfsvoering

Toezicht Publieke sector

Toezicht Private sector

College

Mr. J. Kohnstamm
Voorzitter

Directie

Mr. W.B.M. Tomesen
Collegelid, plv. voorzitter

Drs. P.J.J. Frencken
Directeur

Mr. M.W. McLaggan maakt sinds september 2014 – het einde van haar tweede zittingstermijn – geen
deel meer uit van het college.
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AGENDA
2015

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) staat voor het grondrecht op
bescherming van persoonsgegevens. Wij doen onderzoek bij een vermoeden van ernstige
en structurele overtredingen die veel mensen treffen en waarbij wij met onze bevoegdheden
verschil kunnen maken.

Thema’s
In 2015 richt het CBP zich in het bijzonder op de volgende vijf thema’s:
Profiling
Tracking & tracing
Via digitale apparatuur zoals smartphones, smart watches, smart tv’s en smart meters worden voortdurend grote hoeveelheden gegevens vastgelegd over het gedrag van mensen, bijvoorbeeld over hun
locatie- en surfgedrag. Het CBP richt zich in 2015 vooral op de naleving van de eis dat mensen hierover
goed worden geïnformeerd. Ook kijkt het CBP of op de juiste wijze om toestemming is gevraagd.
Bijzondere persoonsgegevens
Gegevens over iemands gezondheid en strafrechtelijk verleden zijn bijzondere gegevens die extra
beschermd moeten worden.
Medische gegevens
Het CBP gaat onderzoek doen naar de verwerking van medische gegevens door zorgaanbieders,
gemeenten en technologiebedrijven. Deze bedrijven produceren apparatuur waarmee mensen zelf hun
gezondheid en levensstijl kunnen monitoren.
Strafrechtelijke gegevens
Het CBP gaat onderzoek doen naar de uitwisseling van strafrechtelijke gegevens door politie en justitie
met andere partijen binnen samenwerkingsverbanden.
Persoonsgegevens bij lokale overheden
Decentralisatie
Op 1 januari 2015 zijn de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
(Wmo 2015) in werking getreden. Het CBP zal de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens
door lokale overheden controleren.
Cameratoezicht in het lokale domein
Lokale overheden maken veel gebruik van cameratoezicht en passen hierbij nieuwe technieken toe.
Het CBP zal richtsnoeren voor cameratoezicht in het lokale domein publiceren.
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Persoonsgegevens in de arbeidsrelatie
De relatie tussen werkgever en werknemer is kwetsbaar. Het CBP doet onderzoek naar de verwerking
van gegevens van werknemers. Ook zal het CBP gesprekken voeren met brancheverenigingen en
andere stakeholders.
Beveiliging van persoonsgegevens
De wijdverbreide toepassing van ICT en de omvang van de gegevensbestanden zorgen ervoor dat de
impact bij onvoldoende beveiliging van de gegevens sterk is toegenomen. Het CBP zal ook in 2015
onderzoek doen naar beveiliging van persoonsgegevens.
Naar verwachting treedt in 2015 de meldplicht datalekken in werking. Het CBP treft voorbereidingen
om de meldingen op een efficiënte en effectieve manier te verwerken.

Internationale samenwerking 2015
In april 2014 is het zogeheten Privacy Bridges Project van start gegaan. In dit project onderzoekt
een expertgroep hoe bruggen kunnen worden geslagen tussen de trans-Atlantische verschillen in
privacybescherming. De expertgroep, die bestaat uit Amerikaanse en Europese privacydeskundigen,
presenteert de resultaten van het project tijdens de 37e editie van de Internationale Conferentie van
Toezichthouders voor Gegevensbescherming en Privacy. Deze conferentie, waarvan het CBP gastheer is,
vindt plaats van 26 tot 29 oktober 2015 in Amsterdam.
> Lees de volledige Agenda 2015.
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RAAD VAN
ADVIES CBP

De raad van advies heeft als taak het college te adviseren over de hoofdlijnen van het beleid van
het CBP en andere algemene aspecten van de bescherming van persoonsgegevens. In 2014
betreurde de raad van advies het overlijden van een van de leden, mevrouw H.C.J van den Burg.

De leden van de raad van advies waren in 2014:
Mevrouw drs. T.A. Maas-de Brouwer
(voorzitter)
Lid raad van commissarissen van onder meer
PEN, Schiphol Groep, Arbo Unie en Van Leer
Group Foundation. Voormalig senator PvdA.
De heer drs. H.G.M. Blocks
Adviseur/bestuurder. Oud-directeur
Nederlandse Vereniging van Banken.
De heer H.W. Broeders
Adviseur/bestuurder. Voormalig lid van de raad
van bestuur van Capgemini S.A.
De heer drs. B.R. Combée
Directeur Consumentenbond.

De heer mr. T.H.J. Joustra
Voorzitter Onderzoeksraad voor Veiligheid.
Voormalig Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding.
De heer prof. mr. J. Legemaate
Hoogleraar gezondheidsrecht, AMC/Universiteit
van Amsterdam.
De heer mr. R.J. Manschot
Oud-hoofdofficier van Justitie. Oud-vicevoorzitter
Eurojust.
De heer drs. L.J.E. Smits
Algemeen directeur PBLQ.

Mevrouw H.C.J. van den Burg
(overleden op 28 september 2014)
Commissaris ASML en APG. Lid Monitoring
Commissie Corporate Governance. Voorheen lid
Europees Parlement en federatiebestuur FNV.
Mevrouw prof. dr. H.M. Dupuis
Lid van de Eerste Kamer voor de VVD.
Voorzitter van de brancheorganisatie Vereniging
Gehandicaptenzorg Nederland en van twee raden
van toezicht in de gezondheidszorg. Emeritus
hoogleraar medische ethiek, Universiteit Leiden.
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Mevrouw prof. dr. M.M.M. van Eechoud
Hoogleraar Informatierecht, Universiteit van
Amsterdam/Instituut voor Informatierecht.

De heer mr. A.A. Westerlaken
Voorzitter raad van bestuur Maasstadziekenhuis.
De heer mr. A. Wolfsen
Voormalig burgemeester van Utrecht.
De heer drs. L.J. Wijngaarden
Beroepscommissaris. Voormalig CEO Postbank en
CEO Nationale Nederlanden.
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WETGEVINGSADVIEZEN
2014

Dit overzicht bevat de wetgevingsadviezen van het CBP uit 2014. Vrijwel alle adviezen zijn te
vinden op Cbpweb.nl via het vermelde zaaknummer. Het CBP publiceert een advies in principe
pas als het betreffende wetsvoorstel is aangeboden aan de Tweede Kamer of anderszins
openbaar is gemaakt, tenzij er een zwaarwegende reden is om het advies eerder te publiceren.

1. Wijziging van de Gerechtsdeurwaarderwet
8 januari 2014
z2013-00652

8. Ontwerpbesluit prostitutie en seksbranche
28 februari 2014
z2013-00932

2. Vereenvoudiging en digitalisering
procedures burgerlijk recht en bestuursrecht
20 januari 2014
z2013-00842

9. AMvB Algemene wet inkomensafhankelijke
regelingen
3 maart 2014
z2013-00812

3. Reparatiewet infrastructuur en milieu 2014
24 januari 2014
z2013-00903

10. Wetsvoorstel digitale processtukken
11 maart 2014
z2013-00843

4. Invoeringswet Jeugdwet
4 februari 2014
z2013-00981

11. Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT
14 maart 2014
z2013-00913

5. Wetsvoorstel Computercriminaliteit III
17 februari 2014
z2013-00349

12. Besluit uitvoering Wet allocatie
arbeidskrachten door intermediairs
8 april 2014
z2014-00190

6. Besluit fraudeaanpak door
gegevensuitwisselingen en het effectief
gebruik van binnen de overheid bekend zijnde
gegevens (Besluit SyRI)
18 februari 2014
z2013-00969
7. Wet Participatiebijdrage quotumdoelstelling
(Quotumwet)
26 februari 2014
z2013-00980

HET CBP IN 2014

13. Tijdelijk besluit experimenten Ziektewet
15 april 2014
z2014-00219
14. Integratie leerwegondersteunend onderwijs
(lwoo) en praktijkonderwijs (pro) in passend
onderwijs
22 april 2014
z2014-00231
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15. Wijzing van de Wet financiering politieke
partijen
23 april 2014
z2014-00211

26. Tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15
(Tolwet)
27 augustus 2014
z2014-00477

16. Wijziging van het Besluit justitiële
en strafvorderlijke gegevens, het Besluit
politiegegevens en het Besluit beveiliging
burgerluchtvaart
24 april 2014
z2014-00175

27. Wijziging wetsvoorstel bijdrage verblijf in
justitiële inrichting
27 augustus 2014
z2014-00531

17. Aanpassing van de Telecommunicatiewet
voor blokkering gestolen mobiele telefoons
6 mei 2014
z2014-00270
18. Ontwerpbesluit Jeugdwet
15 mei 2014
z2014-00271

28. Wijziging wetsvoorstel bijdrage kosten
strafvordering en slachtofferzorg
27 augustus 2014
z2014-00532
29. Uitvoeringsbesluit Wet kwaliteit, klachten
en geschillen zorg
10 september 2014
z2014-00517
30. Continue screening kinderopvangpersoneel
10 september 2014
z2014-00481

19. Besluit langdurige zorg
1 juli 2014
z2014-00301
20. Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring
11 juli 2014
z2013-00979
21. AMvB aanlevering BSN personeel primair en
voortgezet onderwijs
23 juli 2014
z2014-00395
22. Aanvulling ontwerpbesluit Jeugdwet
7 augustus 2014
z2014-00487

31. Aanvullende consultatie wetsvoorstel
Computercriminaliteit III
10 september 2014
z2014-00501
32. Herziening kwalificatiestructuur mbo
11 september 2014
z2014-00495
33. Wijziging Wet foetaal weefsel
24 november 2014
z2014-00573

23. Wijziging van de Invorderingswet (IW 1990)
en de Algemene wet inkomensafhankelijke
regelingen (Awir)
7 augustus 2014
z2014-00476
24. Lagere regelgeving Quotumwet
7 augustus 2014
z2014-00425
25. Besluit kostenoverzicht energie 2014
26 augustus 2014
z2014-00494
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CBP
INTERNATIONAAL

Hieronder volgt een overzicht van de internationale gremia waaraan het CBP deelneemt.
Op de volgende pagina staat een overzicht van de in 2014 uitgebrachte documenten van de
Artikel 29-werkgroep, de Internationale Conferentie (inclusief de Berlijn Telecomgroep) en de
Europese Conferentie. Meer informatie over deze werkgroep en de conferenties is te vinden in
het hoofdstuk ‘Internationaal’ van Het CBP in 2014.

Artikel 29-werkgroep
• Plenaire vergadering (voorzitter tot maart
2014)
• Subgroep Borders, Travel and Law
Enforcement (coördinator)
• Subgroep eGovernment
• Subgroep Financial Matters
• Subgroep Future of Privacy
• Subgroep International Transfers
• Subgroep Key Provisions
• Subgroep Technology
• Ad-hocsubgroepen (bijvoorbeeld over
WADA)
Internationale Conferentie van Privacy- en
Dataprotectietoezichthouders
• Jaarlijkse najaarsvergadering
• Uitvoerend Comité (voorzitter tot november
2014)
• Berlijnwerkgroep voor Telecommunicatie
• Werkgroep Internationale handhaving
• Werkgroep Strategische richting van de
conferentie
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Europese Conferentie van Privacy- en
Dataprotectietoezichthouders
• Jaarlijkse lentevergadering
• Case handling workshop (speciaal bedoeld
voor uitwisseling van best practices door medewerkers van de privacytoezichthouders)
Gemeenschappelijk toezicht op Europese
diensten en informatiesystemen
• Joint Supervisory Body Europol
• Joint Supervisory Body Eurojust
• Eurodac Supervision Coordination Group
• Schengen Information System II Supervision
Coordination Group
• Supervision Coordination Group Customs
Information System
• Joint Supervisory Authority Customs
Information System
• Visa Information System Supervision
Coordination Group
Global Privacy Enforcement Network
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Documenten in 2014 uitgebracht
door de Artikel 29-werkgroep
Deze documenten zijn te vinden op: http://
ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/
documentation/opinion-recommendation/
index_en.htm
1. Opinion 01/2014 on the “Application of
necessity and proportionality concepts and
data protection within the law enforcement
sector”
27 februari 2014
2. Opinion 02/2014 on a “Referential for
requirements for Binding Corporate Rules
submitted to national Data Protection
Authorities in the EU and Cross Border Privacy
Rules submitted to APEC CBPR Accountability
Agents”
27 februari 2014
3. Opinion 03/2014 on “Personal Data Breach
Notification”
25 maart 2014
4. Working document 01/2014 on Draft ad
hoc contractual clauses “EU data processor to
non-EU sub-processor”
21 maart 2014
5. Opinion 04/2014 on “Surveillance of
electronic communications for intelligence
and national security purposes”
10 april 2014

9. Opinion 7/2014 on the protection of
personal data in Quebec
4 juni 2014
10. Statement on the ruling of the Court
of Justice of the European Union which
invalidates the Data Retention Directive
1 augustus 2014
11. Statement on Statement of the WP29 on
the impact of the development of big data on
the protection of individuals with regard to the
processing of their personal data in the EU
16 september 2014
12. Statement on the results of the last JHS
meeting
17 september 2014
13. Opinion 8/2014 on the Recent
Developments on the Internet of Things
16 september 2014
14. Opinion 9/2014 on the application of
Directive 2002/58/EC to device fingerprinting
25 november 2014
15. Guidelines on the implementation of
the Court of Justice of the European Union
judgment on “Google Spain and inc v. Agencia
Española de Protección de Datos (AEPD) and
Mario Costeja González” c-131/121
26 november 2014

6. Opinion 05/2014 on “Anonymisation
Techniques onto the web”
10 april 2014

16. Working Document Setting Forth a
Co-Operation Procedure for Issuing Common
Opinions on “Contractual clauses” Considered
as compliant with the EC Model Clauses
26 november 2014

7. Opinion 06/2014 on the “Notion of
legitimate interests of the data controller
under Article 7 of Directive 95/46/EC”
9 april 2014

17. Joint statement of the European Data
Protection Authorities assembled in the Article
29 Working party
26 november 2014

8. Statement on the role of a risk-based
approach in data protection legal frameworks
30 mei 2014

18. Working Document on surveillance of
electronic communications for intelligence
and national security purposes
5 december 2014
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Documenten in 2014 uitgebracht
door de Internationale
Conferentie van Privacy- en
Dataprotectietoezichthouders

Documenten in 2014
uitgebracht door de Europese
Conferentie van Privacy- en
Dataprotectietoezichthouders

1. Resolution on accreditation
14 oktober 2014

1. Resolution on the revision of the Convention
for the Protection of Individuals with regard
to Automatic Processing of Personal Data
(Convention 108)
5 juni 2014

2. Resolution on Big Data
14 oktober 2014
3. Resolution on enforcement cooperation
14 oktober 2014
4. Resolution on privacy in the digital age
14 oktober 2014
5. Mauritius Declaration on the Internet of
Things
14 oktober 2014

Documenten in 2014 uitgebracht
door de Berlijn Telecomgroep
1. Working Paper on Big Data and Privacy,
Privacy principles under pressure in the age of
Big Data analytics
5 en 6 mei 2014
2. Working Paper on Privacy and Security Risks
with the Use of “Own Devices” in Corporate
Networks
14 en 15 oktober 2014
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