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Samenwerkingsovereenkomst tussen Agentschap Telecom en het College 
bescherming persoonsgegevens met het oog op de wijzigingen in de 
Telecommunicatiewet naar aanleiding van de Wet bewaarplicht 
telecommunicatiegegevens. 
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Partijen, 
 
Agentschap Telecom, gevestigd in Groningen, te dezen vertegenwoordigd door de Directeur-
hoofdinspecteur, hierna te noemen: het agentschap en 
het College bescherming persoonsgegevens, gevestigd in ’s Gravenhage, te dezen vertegenwoordigd 
door de voorzitter, hierna te noemen: het College, 
 
overwegende: 
 
1. dat op grond van het Besluit aanwijzing toezichthouders Telecommunicatiewet de 

toezichthoudende ambtenaren van Agentschap Telecom zijn aangewezen als toezichthouder op 
het gebruik van verkeersgegevens en locatiegegevens als geregeld in artikel 11.5, 11.5a, 11.13 en 
hoofdstuk 13 van de Telecommunicatiewet, de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens en het 
Besluit beveiliging gegevens telecommunicatie; 

2. dat het College bescherming persoonsgegevens op grond van de Wet bescherming 
persoonsgegevens belast is met het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens 
overeenkomstig het bij of krachtens de wet bepaalde. Dit betekent dat het College niet alleen 
toeziet op de naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens, maar ook van andere 
wetgeving op grond waarvan persoonsgegevens worden verwerkt. Binnen de Telecommunicatiewet 
gaat het dan over hoofdstuk 11 en delen van hoofdstuk 13;  

3. dat inspecteurs van de hoofdafdeling Toezicht van het agentschap controles en inspecties 
uitvoeren bij aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken of aanbieders van openbare 
telecommunicatiediensten met als doel de naleving van de bepalingen uit de Telecommunicatiewet 
en de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens te controleren, inclusief de naleving van de 
privacy-bepalingen uit deze wetten; 

4. dat medewerkers van het College onderzoek doen bij aanbieders van openbare 
telecommunicatienetwerken of aanbieders van openbare telecommunicatiediensten met als doel de 
naleving van de bepalingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens en de privacy-bepalingen 
uit de Telecommunicatiewet te controleren;  

5. dat door de wijzigingen in de Telecommunicatiewet het agentschap nieuwe toezichthoudende 
bevoegdheden verkrijgt en dat hierdoor samenloop ontstaat met bevoegdheden van het College; 

6. dat het agentschap en het College in het kader van het programma Andere Overheid, 
Kaderstellende visie op Toezicht en het projectplan Eenduidig Toezicht streven naar een hogere 
effectiviteit en efficiency van toezicht, waaronder het voorkomen van onnodig dubbel toezicht en het 
minimaliseren van de toezichtlast voor de onder toezicht gestelden respectievelijk 
onderzoeksobjecten; 

7. dat de in dit convenant bedoelde gegevensverwerking en gegevensuitwisseling noodzakelijk zijn 
voor de goede vervulling van de publiekrechtelijke taken van het agentschap en het College als 
bedoeld in artikel 8 onder de Wet bescherming persoonsgegevens; 

8. dat het wenselijk en nuttig wordt geacht om duidelijkheid te verschaffen aan de onder toezicht 
gestelden met betrekking tot de aard en invulling van het toezicht en de onderlinge afbakening van 
werkzaamheden tussen het agentschap en het College; 

9. dat het wenselijk en nuttig wordt geacht dat het agentschap en het College onderling afspraken 
maken ter verwezenlijking van de hiervoor genoemde doelstellingen en deze afspraken vastleggen 
in een convenant. Dit alles voor zover dit het toezichtsveld betreft waarop het Agentschap en het 
College beiden bevoegd zijn, te weten de bescherming van persoonsgegevens in het kader van de 
Telecommunicatiewet en de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens; 

 
 
komen het volgende overeen: 
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Nalevingsonderzoek 
 
Artikel 1 
 
1. In zaken waar de artikelen 11.5, 11.5a, 11.13 en hoofdstuk 13 van de Telecommunicatiewet 

toepassing vinden en waarin bovendien sprake is van een verwerking van persoonsgegevens, 
is er samenloop tussen de bevoegdheden van het agentschap en het College. 

2. De onderzoeken naar de naleving van de in lid 1 genoemde bepalingen worden uitgevoerd 
door het agentschap. 

3. Indien het College tijdens onderzoeken in een ander kader op overtredingen van de 
Telecommunicatiewet j° de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens stuit, kan het College 
zelfstandig onderzoek verrichten. Het College zal het agentschap van de bevindingen van het 
onderzoek op de hoogte stellen, voor zover betrekking hebbend op de in lid 1 genoemde 
artikelen. 
 
 

Toezichtstrategie 
 
Artikel 2 
Partijen zullen werkafspraken maken ten behoeve van het uitvoeren van inspecties en controles en het, 
indien nodig, sanctionerend optreden ter zake van de in artikel 1, eerste lid genoemde bepalingen. 
Daarnaast zullen partijen werkafspraken maken ten behoeve van kwaliteitsverbetering van de 
handhaving, gericht op strategie en effectiviteit. 
 
Artikel 3 
Begrippen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, die relevant zijn voor de toepassing 
van de in artikel 1, lid 1 genoemde wetgeving, zullen door partijen op consistente wijze worden 
uitgelegd. Partijen consulteren elkaar voor zover nodig over de wijze van uitleg van begrippen. 
 
 
Uitwisseling van gegevens en informatie 
 
Artikel 4 
Partijen informeren elkaar wederzijds over aangelegenheden die van belang kunnen zijn voor de 
uitoefening van de taken van de andere toezichthoudende instantie. Hieronder vallen in ieder geval: 

- gegevens en ervaringen over de wijze van toezicht houden; 
- (meer)jaarlijkse toezichtprioriteiten; 
- procesinformatie over de wijze van toezicht houden ten behoeve van wederzijdse 

kennisdeling. 
 
Artikel 5 
Partijen informeren elkaar over en stemmen voor zover nodig onderling af de publicatie van 
beslissingen, resultaten of overige mededelingen die betrekking hebben op gezamenlijke 
bevoegdheden. 
 
Artikel 6 
Partijen maken ieder in hun jaarverslag melding van de inspanningen en bijbehorende resultaten op het 
gebied van het toezicht. Partijen zullen elkaar over deze verslaglegging voorafgaand aan de publicatie 
onderling informeren. 
 
Artikel 7 
Partijen benoemen ieder een contactpersoon die verantwoordelijk is voor het bevorderen van het 
overleg zoals bedoeld in dit samenwerkingsconvenant. 
 
 
Overleg en wijziging  
 
Artikel 8 
1. Partijen voeren ten minste jaarlijks overleg inzake de evaluatie van de werking van de 

gemaakte afspraken. 
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2. Indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat dit samenwerkingsconvenant 
redelijkerwijze behoort te worden gewijzigd, treden partijen hierover in overleg. Mocht dit 
overleg niet tot overeenstemming leiden, dan kan elke partij dit convenant schriftelijk opzeggen 
met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden. 

 
 
Looptijd 
 
Artikel 9 
1. Dit samenwerkingsconvenant treedt, na ondertekening, in werking met ingang van de datum 

van inwerkingtreding van de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens en het Besluit 
beveiliging gegevens telecommunicatie en heeft een looptijd van drie jaar. 

2. Indien niet uiterlijk zes maanden voor het einde van de looptijd van het convenant een partij dit 
convenant schriftelijk heeft opgezegd, wordt het geacht te zijn verlengd met een termijn van 
telkens één jaar onder dezelfde voorwaarden. 

 
 
Bekendmaking 
 
Artikel 10 
De tekst van dit convenant wordt gepubliceerd in de Staatscourant. 
 
Artikel 11 
Het agentschap en het College stellen ieder op hun eigen website de tekst van dit convenant 
beschikbaar voor het publiek.  
 
 
 
 
Ondertekening 
 
 
15 september 2009, 
 
 
namens Agentschap Telecom                            namens het College bescherming persoonsgegevens  
 
 
 
 
 
M.G. Schreur                                                           mr. J. Kohnstamm 
Directeur-hoofdinspecteur                            Voorzitter 


