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Bekendmaking Ontwerpbesluit Gedragscode Verwerking door Overige
Diensten Aanbieders (ODA) van op Kleinverbruikers betrekking hebbende
Persoonlijke Meetgegevens afkomstig uit Slimme Meters, Autoriteit
Persoonsgegevens
De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een aanvraag ontvangen tot het afgeven van een verklaring in
de zin van artikel 25, eerste lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) met betrekking tot
het ontwerp Gedragscode Verwerking door Overige Diensten Aanbieders (ODA) van op Kleinverbruikers betrekking hebbende Persoonlijke Meetgegevens afkomstig uit Slimme Meters. Ter voldoening
aan de Algemene wet bestuursrecht (Awb) volgen hieronder het ontwerpbesluit en een kennisgeving
van het ter inzage leggen van de stukken.

Ontwerpbesluit
De Autoriteit Persoonsgegevens,
Gelet op artikel 25 van de Wet bescherming persoonsgegevens (Stb. 2000, 302),
Gezien het schriftelijke verzoek van 1 februari 2016 van Vereniging Meetbedrijven Nederland (VEMNED) en de Vereniging Dienstenaanbieders Energiedata Kleinverbruik (VEDEK) tot het afgeven van een
verklaring als bedoeld in artikel 25, eerste lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) met
betrekking tot de Gedragscode Verwerking door Overige Diensten Aanbieders (ODA) van op Kleinverbruikers betrekking hebbende Persoonlijke Meetgegevens afkomstig uit Slimme Meters (verder: de
Gedragscode),
Overwegende ten aanzien van de representativiteit:
Dat Vereniging Meetbedrijven Nederland (VEMNED) en de Vereniging Dienstenaanbieders Energiedata
Kleinverbruik (VEDEK) kunnen worden aangemerkt als voldoende representatief voor de sector van
Nederlandse Overige Diensten Aanbieders, die diensten aanbieden en daartoe verbruiken of standen
van Kleinverbruiker aansluitingen elektriciteit of gas uitlezen, en dat deze sector in de Gedragscode
voldoende nauwkeurig is omschreven,
Overwegende dat de Gedragscode:
Op onderdelen een nadere uitwerking van, dan wel aanvulling op, de materiele bepalingen van de Wet
bescherming persoonsgegevens en andere relevante wettelijke bepalingen vormt,
Een afbakening bevat van de reikwijdte van de Gedragscode,
Een juiste omschrijving van de gebruikte definities hanteert,
Aangeeft voor welke doeleinden persoonsgegevens door de Overige Diensten Aanbieders mogen
worden verwerkt en welke grondslag voor deze doeleinden wordt gehanteerd,
Een duidelijke omschrijving bevat van de doeleinden die door de Overige Diensten Aanbieders
worden nagestreefd en de beperkingen die hieraan zijn verbonden,
Voorschrijft dat slechts die medewerkers van de Overige Diensten Aanbieders persoonsgegevens
mogen verwerken voor wie dat nodig is voor de uitoefening van hun taak,
Voorschrijft dat de Overige Diensten Aanbieders maatregelen treffen ter verificatie op de identiteit van
de kleinverbruiker,
Voorschrijft dat Overige Diensten Aanbieders slechts persoonsgegevens die zij hebben verkregen,
alleen op basis van ondubbelzinnige toestemming van betrokkenen voor marketing gerelateerde
doeleinden verwerkt,
Een omschrijving bevat van het recht dat een gegeven toestemming te allen tijde kan door de
kleinverbruiker kan worden ingetrokken,
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Is voornemens te verklaren:
Dat de Gedragscode, gelet op de bijzondere kenmerken van de sector, een juiste uitwerking vormt van
de Wbp en andere wettelijke bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens.
Den Haag, 28 juni 2016
W.B.M. Tomesen
Lid van het College
Ter inzagelegging van de stukken
Het ontwerpbesluit en de onderliggende stukken liggen vanaf heden ter inzage van maandag t/m
vrijdag tussen 10.00 uur en 16.00 bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Prins Clauslaan 60 te Den Haag.
U dient hiervoor een afspraak te maken.
Belanghebbenden die opmerkingen wensen te maken over het ontwerpbesluit worden verzocht dit
schriftelijk kenbaar te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Opmerkingen dienen uiterlijk zes
weken na publicatie van deze mededeling op onderstaand adres te zijn ontvangen onder vermelding
van de naam van de bijbehorende Gedragscode.
Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag. Telefoonnummer: 070-8888500.
Het ontwerpbesluit en de Gedragscode zijn ook gepubliceerd op de website van de Autoriteit
Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
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