
CBP
|
H E T  C B P  I N  2 0 1 3  B I J L A G E

|
O R G A N I S AT I E 9

Via actief en reactief perswerk en via de websites Cbpweb.nl en Mijnprivacy.nl verstrekt het CBP infor-
matie over (resultaten van) onderzoek, wetgevingsadviezen en overige werkzaamheden. De onder-
zoeken hebben mede door deze communicatie geregeld een uitstralende werking in de betreffende 
branche, waardoor het effect op het nalevingsniveau verder reikt dan de onderzochte bedrijven en 
organisaties. 

Het onderwerp privacy en de bescherming van persoonsgegevens stonden in 2013 volop in de publieke 
belangstelling en de media wisten het CBP nog meer dan in 2012 te vinden. Het aantal perscontacten 
is in 2013 met ruim 20% gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. Het CBP werd om een reactie 
gevraagd over uiteenlopende onderwerpen, variërend van drones tot cameratoezicht en van het werk 
van inlichtingendiensten tot reisgegevens. Daarnaast zoekt het CBP zelf actief contact met media en 
maatschappelijke organisaties. 

Perscontacten

Nieuwe beleidsregels openbaarmaking

Per 15 november 2013 zijn nieuwe beleidsregels actieve openbaarmaking door het CBP in werking 
getreden. De eerdere versie van deze beleidsregels, uit 2011, is met ingang van deze datum ingetrokken. 
Het belangrijkste verschil met de beleidsregels uit 2011 is dat het CBP voortaan de onderzoeksrapporten 
in zowel de publieke als de private sector openbaar maakt, tenzij het CBP op zwaarwichtige gronden 
anders beslist.

De beleidsregels geven inzicht in het beleid van het CBP bij het actief openbaar maken van zijn onder-
zoeksbevindingen, handhavingsbesluiten, overige besluiten, wetgevingsadviezen en zienswijzen. 
Het openbaarmakingsbeleid heeft tot doel transparantie te bieden over het beleid van het CBP en de 
uitvoering daarvan, verantwoording af te leggen over de wijze waarop het CBP van zijn bevoegdheden 
gebruikmaakt en het beleid van het CBP te effectueren. 

Vragen en signalen aan het CBP

Het frontoffice van het CBP beantwoordt vragen en behandelt signalen over (mogelijke) overtredingen 
van de privacywetgeving. In 2013 ging het om 6.879 vragen en signalen, een toename met bijna 14% 
ten opzichte van 2012, toen het er 6.042 waren. Het grootste deel kwam binnen via het telefonisch 
spreekuur van het CBP en via het speciale signaalformulier op de CBP-publiekswebsite Mijnprivacy.nl.

Het frontoffice analyseert alle binnengekomen signalen. Op basis van signalen kan het CBP besluiten 
een onderzoek te starten. Ook kunnen signalen aanleiding zijn om de voorlichting op Mijnprivacy.nl uit 
te breiden.

Daarnaast heeft het frontoffice naar aanleiding van signalen meerdere keren zelf actie ondernomen. Zo 
heeft het contact opgenomen met verschillende organisaties over de beveiligingsrisico’s van het gebruik 
van antwoordkaarten zonder envelop voor de inning van nota’s. Het frontoffice heeft ook diverse 
organisaties gewezen op beveiligingsrisico’s van hun websites, omdat er bijvoorbeeld sprake was van 

Medium 2011 2012 2013

Persbureaus 53 60 49

Landelijke dagbladen 120 104 143

Landelijke radio en televisie 192 163 192

Regionale kranten 34 39 43

Regionale radio en televisie 43 21 24

(Vak)bladen 44 46 68

Online media 65 80 103

Internationale dagbladen - 12 26

Overige 47 62 65

Totaal 598 587 713
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Getypte tekst



 Handel & dienstverlening 2103

 Overheid 1776

 Arbeid 900

 Zorg & welzijn 755

 Internet 315

 Andere sector 302

 Betrokkene 289

 Telecom 221

 Politie & justitie 115

 Sociale zekerheid 83

 Internationale organisaties 20
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onbeveiligde inlogpagina’s. Een ander voorbeeld is dat het frontoffice contact heeft opgenomen met 
organisaties die oneigenlijk gebruikmaakten van het burgerservicenummer (BSN), omdat zij voor-
schreven dat hun klanten of werknemers hun BSN moesten gebruiken als inlognaam. 

Wanneer mensen bij het CBP een klacht indienen over het gebruik van hun persoonsgegevens door 
een bedrijf of organisatie (artikel 60 Wbp) of het CBP vragen voor hen te bemiddelen (artikel 47 Wbp), 
hanteert het CBP prioriteitscriteria. Klachten of bemiddelingsverzoeken die niet voldoen aan deze 
criteria, neemt het CBP niet als individuele zaak in behandeling maar vat het op als signaal.

Verdeling vragen en signalen over sectoren

De meeste van de in totaal 6.879 vragen en signalen uit 2013 hebben betrekking op de sectoren handel & 
dienstverlening (30,6%), overheid (25,8%), arbeid (13,1%) en zorg & welzijn (11,0%). De minste vragen en 
signalen kwamen binnen over sociale zekerheid (1,0%) en internationale organisaties (0,3%). Zie tabel en 
figuur 1 voor een weergave van de vragen en signalen verdeeld over de verschillende sectoren.

Tabel 1: Verdeling vragen en signalen over sectoren

Figuur 1: Verdeling vragen en signalen over sectoren

Toezicht en naleving 2013

Handel & dienstverlening 2103

Overheid 1776

Arbeid 900

Zorg & welzijn 755

Internet 315

Andere sector (zie tabel 2 voor een specificatie) 302

Betrokkene 289

Telecom 221

Politie & justitie 115

Sociale zekerheid 83

Internationale organisaties 20

Totaal 6879
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Tabel 2: Verdeling vragen en signalen binnen categorie ‘Andere sector’

Verdeling vragen en signalen over subsectoren

In de sector waarover de meeste vragen en signalen binnenkwamen, handel & dienstverlening, scoren 
detailhandel (14,1%) en banken (12,9%) het hoogst. In de sector overheid hebben de meeste vragen en 
signalen betrekking op de Belastingdienst (47,2%) en de gemeente (24,4%). Bij de sector arbeid springen 
de vragen en signalen over werkgevers eruit (82,2%). Het merendeel van de vragen en signalen binnen 
de sector zorg & welzijn gaat over de medische zorg (55,6%) en welzijnszorg (18,1%).

Binnen de overige sectoren hebben de meeste vragen en signalen betrekking op telecomaanbieders, 
zoekmachines en sociale netwerksites, cultuur, sport & recreatie, politie en het UWV werkbedrijf. 

Meest voorkomende onderwerpen

De meest voorkomende onderwerpen zijn zogeheten derdenverstrekking (het verstrekken van 
persoonsgegevens door een bedrijf of organisatie aan een ander bedrijf of een andere organisatie), iden-
tificatie, BSN en heimelijke waarneming, waaronder verborgen cameratoezicht. Deze onderwerpen zijn 
in bijna alle hoofdsectoren vertegenwoordigd. 

Per hoofdsector gaan de meeste vragen en signalen over de volgende onderwerpen:

Handel & dienstverlening
•	 identificatie;
•	 gebruik BSN;
•	 direct marketing.

Overheid
•	 derdenverstrekking;
•	 identificatie;
•	 paspoort;
•	 gebruik BSN.

Arbeid
•	 (heimelijk) volgen van werknemers door bijvoorbeeld cameratoezicht of een personeelsvolgsysteem;
•	 derdenverstrekking;
•	 gebruik BSN.

Zorg & welzijn
•	 derdenverstrekking;
•	 (medisch) dossier. 

Politie & justitie
•	 derdenverstrekking;
•	 inzagerecht.

Andere sector 2013

Cultuur, sport en recreatie 110

Belangenorganisatie 89

Media 31

Overige 18

Toezichthouder 17

Onderzoeks- en researchinstituut 16

Religieuze instelling 15

Klachteninstantie 6

Totaal 302
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Internet
•	 publicatie van persoonsgegevens op internet;
•	 beveiliging van websites.

Telecom
•	 identificatie;
•	 derdenverstrekking;
•	 gebruik BSN.

Sociale zekerheid
•	 derdenverstrekking.

Internationale organisaties
•	 doorgifte van persoonsgegevens aan zogeheten derde landen (landen buiten de Europese Unie).

Organigram CBP
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