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Iedereen heeft recht op een zorgvuldige omgang met zijn
of haar persoonsgegevens.
Het College bescherming persoonsgegevens houdt toezicht
op de naleving van de wettelijke regels die zien op de
bescherming van persoonsgegevens, zo nodig met behulp
van sancties.

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) houdt – onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) – toezicht op
de naleving van wetten die het gebruik van persoonsgegevens regelen. Bij het CBP moet het gebruik van persoonsgegevens
worden gemeld, tenzij hiervoor een vrijstelling geldt.

Op eigen initiatief of op verzoek van een belanghebbende kan het CBP onderzoeken of de manier waarop persoonsgegevens in een
bepaalde situatie zijn gebruikt, in overeenstemming is met de wet en daaraan zonodig gevolgen verbinden. Voor in gebreke blijven

Daarnaast adviseert het CBP over voorgenomen wetgeving
die betrekking heeft op de verwerking van persoons
gegevens.

bij de melding kan een boete worden opgelegd. Bij overtreding van de wet of daarop gebaseerde regelingen kan het CBP overgaan
tot bestuursdwang of een dwangsom opleggen.
Het CBP adviseert de regering over de bescherming van persoonsgegevens en onderwerpen die daarmee samenhangen.
Het CBP toetst gedragscodes en bemiddelt in geschillen tussen burgers en gebruikers van persoonsgegevens.

Bij het uitvoeren en verantwoorden van zijn werkzaam
heden heeft het CBP oog voor de maatschappelijke context
van de aan hem voorgelegde vragen, problemen of
klachten. Het streeft naar een open dialoog met
de samenleving en naar samenwerking met andere maat
schappelijke organisaties.

Over zijn werkzaamheden en bevindingen brengt het CBP jaarlijks een openbaar verslag uit. Het CBP is bij de uitvoering van zijn bevoegd
heden gehouden aan de normen die worden gesteld in de Algemene wet bestuursrecht. Beslissingen van het CBP zijn vatbaar voor bezwaar
en beroep. Het gedrag van het CBP kan onderzocht worden door de Nationale ombudsman.
Voor meer informatie kunt u kijken op de websites: www.cbpweb.nl of www.mijnprivacy.nl
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Effectief toezicht
De komst van het landelijk Elektronisch Patiëntendossier (EPD)
heeft de gemoederen in 2008 indringend beziggehouden.
Is het echt nodig om een dergelijk futuristisch en kostbaar
systeem op te zetten, vroegen velen zich af. Wie mag te zijner tijd
op grond waarvan welke delen van het EPD inzien
en gebruiken? Hoe zeker is het dat opgeslagen medische
gegevens niet zullen worden bekeken, begluurd, veranderd of
gekopieerd door daartoe niet bevoegde derden of organisaties?
En: wordt het een systeem ‘voor, over en zonder de patiënt’, of
houdt deze er uiteindelijk zelf zeggenschap over?
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Allemaal vragen die krachtens internationaal- en Europeesrechtelijke verplichtingen en de
daarop gebaseerde nationale wetgeving – waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens
(Wbp) – van een helder en overtuigend antwoord moeten worden voorzien, niet alleen in het
geval van het EPD maar steeds wanneer iemand persoonsgegevens wenst te verzamelen en
te verwerken. Bijvoorbeeld wanneer dit gebeurt door exploitanten van internetsites en zoek
machines, exploitanten van openbaarvervoersvoorzieningen, organisaties die zogenaamde
problematische schulden willen registreren, geprivatiseerde arbodiensten, energieleveranciers,
ziekenhuizen, woningbouwcorporaties of zorgverzekeraars. En ook door de overheid die in
al haar gedaanten gegevens verzamelt en koppelt: sociale diensten bij gemeenten, onderwijs
instellingen, het maatschappelijk werk, de verantwoordelijke voor de inning van de kilometerheffing (‘Anders betalen voor mobiliteit’), de politie die automatische kentekenherkenning inzet,
of de antidopingautoriteit in de topsport.
Het College bescherming persoonsgegevens is belast met het toezicht op de naleving van
de Wbp en confronteert de diverse verantwoordelijken dientengevolge gevraagd en ongevraagd
consequent met diezelfde vragen. Als de gegeven antwoorden daar aanleiding toe geven, is het
de taak van het CBP om uit te spreken of te bepalen dat die antwoorden in strijd zijn met hetgeen door de wetgever middels de Wbp is voorgeschreven.
In 2008 is het CBP systematisch gaan doen wat wij het jaar daarvoor gezegd hadden te zullen
gaan doen: onze mensen en middelen bovenal inzetten ‘op het doen van onderzoek naar de
wijze waarop de relevante wettelijke bepalingen worden nageleefd en bij geconstateerde overtreding daarvan handhavend ingrijpen’1. Daartoe is op grond van een door ons ontwikkelde en
door deskundigen geteste systematiek en op grond van signalen die ons op verschillende
manieren bereiken, een risicoanalyse gemaakt om te bepalen in welke sectoren (1) veel burgers
een (2) hoog risico lopen om op (3) ernstige en structurele overtredingen van de Wbp te stuiten.
Op grond daarvan heeft het CBP-beleidsplan 2008 concreet vorm en inhoud gekregen.
De cijfers over 2008 zijn veelbelovend: het CBP deed in 95 zaken een controlerend onderzoek
(50% meer dan in 2007) en heeft in 68 zaken een sanctie opgelegd of daarmee gedreigd, hetgeen
bijna een verdubbeling is in vergelijking met 2007 (2007: 39; 2006: 2!).
Relevanter nog is het feit dat de uitgesproken oordelen in bijna alle zaken tot ingrijpende ver
betering van de bescherming van de persoonsgegevens aanleiding hebben gegeven.
Onder verwijzing naar hetgeen daarover meer en detail in het voorliggende jaarverslag te lezen
is, hebben de geconstateerde ernstige onrechtmatigheden bij een aantal internetsites, bij de OVchipkaart, bij de publicatie van persoonsgegevens in relatie tot bouwvergunningen, bij sociale
netwerksites, bij de beveiliging van patiëntgegevens in ziekenhuizen, bij zwarte lijsten in de
cliëntenzorg en bij de informatieplicht van zorgverzekeraars er effectief voor gezorgd dat aan
die onrechtmatigheden een einde is gekomen dan wel op korte termijn zal komen.
Daarnaast heeft ook het merendeel van onze adviezen over wetsontwerpen doel getroffen.
Vanzelfsprekend is het aan de regering en de beide Kamers der Staten- Generaal om alles
afwegende in politieke zin over de desbetreffende wetsvoorstellen een eindoordeel te vellen.
Maar de adviezen over in het bijzonder het Elektronisch Patiëntendossier, over de invoering
van de zogeheten ‘slimme energiemeter’ en over het Elektronisch Kinddossier hebben de
verantwoordelijke ministers er toe gebracht om de aan het CBP voorgelegde conceptwets
voorstellen vanuit een oogpunt van bescherming van persoonsgegevens niet onaanzienlijk
te verbeteren. Een belangrijke uitzondering betreft overigens het voorstel van wet voor de
Verwijsindex Risicojongeren. Over het conceptwetsvoorstel hebben achtereenvolgens zowel
het CBP als de Raad van State zeer kritisch geadviseerd (“niet aldus in te dienen”). Het wetsvoorstel zoals dat inmiddels bij de Tweede Kamer is ingediend verschilt op een aantal punten
wel, maar in essentie onvoldoende van het concept.
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De koerswijziging gericht op ‘robuuste handhaving’2 die het CBP in de loop van 2007 heeft
ingezet, had tot doel om effectiever dan voorheen inhoud te geven aan de door de wetgever
geformuleerde hoofdopdracht: het bevorderen van de naleving van de Wbp en van de overigens
aan ons toezicht toevertrouwde wetten.
2008 is in dat verband een zeer nuttig én leerzaam jaar geweest.
Nuttig omdat het merendeel van onze interventies het door de wetgever beoogde effect hebben
gehad: in repressieve zin door beëindiging van overtredingen als gevolg van het toepassen van
de aan ons toegekende onderzoeks- en sanctiebevoegdheden; in preventieve zin doordat de
aldus opgedane kennis middels wetgevingsadvisering de wetgever heeft doen besluiten gaten
in de wet vanuit een oogpunt van bescherming van persoonsgegevens op voorhand te dichten.
Leerzaam ook omdat het onzes inziens op basis van de ervaring van 2008 vast staat dat de effectiviteit van het CBP niet onaanzienlijk verhoogd kan worden als de wetgever het CBP een punitieve boetebevoegdheid zou toekennen zoals dat bij bijna alle toezichthouders al het geval is.
Zolang een verantwoordelijke bij niet-naleving van de Wbp slechts een voorwaardelijke sanctie
riskeert terwijl de pakkans – gegeven het aan de toezichthouder toegekende budget – gering is,
is voor de verhoging van het niveau van de naleving van de wettelijke bepalingen een wereld
binnen handbereik.

J. Kohnstamm
voorzitter

1 Zie voorwoord van het jaarverslag 2007
2 Term ontleend aan het rapport van de Commissie Brouwer Gewoon doen d.d. 20 januari 2009.
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Voorzitter

Collegelid, plv. voorzitter

Lid van het College
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Raad van Advies 2008
mw. prof. mr. I.P. Asscher-Vonk

prof. mr. J.K.M. Gevers

Hoogleraar sociaal recht Radboud Universiteit
Nijmegen, lid SER

Hoogleraar gezondheidsrecht Universiteit
van Amsterdam

R. Bandell

mevr. drs. T.A. Maas-de Brouwer (Voorzitter)

Burgemeester van Dordrecht

Lid van de Raad van Commissarissen van onder
meer ABN-AMRO (lid vanaf 17 april 2008)

drs. H.G.M. Blocks

Adviseur, Oud-directeur van de Nederlandse
Vereniging van Banken (lid vanaf 17 april 2008)

mr. R.J. Manschot

Lid van het College van Toezicht op de Kansspelen
(lid vanaf 17 april 2008)

drs. H.W. Broeders

Lid directieteam Cap Gemini

drs. R. van Ommeren

drs. F. Cohen

Oud-lid Raad van Bestuur ABN-AMRO
(lid tot 17 april 2008)

Directeur van de Consumentenbond
(lid vanaf 17 april 2008)

drs. C. Rog

prof. mr E. Dommering

Voorzitter commissie privacy VNO-NCW
(lid tot 17 april 2008)

Hoogleraar informatierecht Universiteit van Amsterdam
drs. A.D. Sixma
prof. dr. E.J. Fischer

Bijzonder hoogleraar bedrijfsgeschiedenis
Universiteit van Amsterdam

Manager MB Digitaal Thuis bij de Consumentenbond
(lid tot 17 april 2008)
drs. L.J.E. Smits

prof. mr. H. Franken

Directeur Het Expertise Centrum

Hoogleraar informaticarecht Universiteit Leiden
(lid en voorzitter tot 17 april 2008)

drs. G.M. de Vries

Lid van het College van de Algemene Rekenkamer
(lid vanaf 17 april 2008)

Directie
mr. A.A. Westerlaken

Lid van de Raad van Bestuur van het Erasmus Medisch
Centrum (lid vanaf 17 april 2008)

Buitengewoon lid College 2008
mr. dr. U. van de Pol

Ombudsman Amsterdam
drs. P.J.J. Frencken

(Vanaf 1 september 2008)
drs. H. de Boer

(Interim-directeur tot 1 september 2008)

Jaarverslag 2008 > Samenstelling college en raad van advies



2008 in het kort
Het afgelopen jaar heeft het College bescherming
persoonsgegevens zich steviger weten te positioneren als
toezichthouder. Centraal staan onderzoek naar de naleving van
de regels voor het gebruik van persoonsgegevens en handhavend
optreden bij overtreding van de wet. Ook zijn in 2008 aan de hand
van risicoanalyses duidelijker keuzes gemaakt in de aanpak van
de grote hoeveelheid zeer uiteenlopende onderwerpen die op het
college afkomt. Het CBP geeft voorrang aan structurele kwesties
en overtredingen waar veel mensen, in het bijzonder kwetsbare
groepen, last van hebben.
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Internet
Het CBP heeft het afgelopen jaar veel klachten en signalen ontvangen over de publicatie
van persoonsgegevens op internet. Deze gaan vooral over verzoeken om verwijdering van
de gegevens en over de rechten die iemand heeft als zijn of haar gegevens op internet staan.
Door handhavend op te treden tegen websites die op structurele wijze de Wbp overtreden
beoogt het CBP de alertheid van zowel verantwoordelijken als van betrokkenen te vergroten.
Beide partijen moeten zich meer bewust zijn van de rechten die betrokkenen hebben en van
de noodzaak deze te respecteren.
Een spoedactie tegen een website met persoonlijke gegevens van ambtenaren en politici leverde
in recordtijd succes op: binnen een dag was de toegang tot de site geblokkeerd. Een actie tegen
een gemeente die aanvragen voor bouwvergunningen compleet met de persoonsgegevens en
natte handtekening van de aanvrager en de naam en handtekening van de behandelend amb
tenaar op de site zette heeft ertoe geleid dat een nieuw online aanvraagformulier is ontwikkeld
dat in heel Nederland zal worden gebruikt. Hierdoor blijft de onrechtmatige publicatie van deze
persoonsgegevens achterwege. Het heimelijk registreren van IP-adressen van bezoekers van de
website Geencommentaar.nl om deze lijst voor anderen raadpleegbaar te maken is door het
CBP onrechtmatig verklaard. De verantwoordelijke heeft daarop laten weten dat de lijst was
vernietigd en de software van de site gehaald. De website beoordeelmijnleraar.nl is eveneens
onrechtmatig verklaard. De websitehouder heeft vervolgens aanpassingen gepleegd.
Samen met de Onafhankelijke Post- en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) heeft het CBP
resultaat geboekt bij het aanpakken van diensten die omgekeerd zoeken – het via een telefoonnummer vinden van de bijbehorende naam-,adres- en woonplaatsgegevens – mogelijk maken
en bij het aangeven van de voorwaarden waaronder viral marketing is toegestaan.
Op Europees gebied is een met spanning verbeide Opinie verschenen van de Artikel 29werkgroep over internetzoekmachines, in februari 2009 gevolgd door hoorzittingen met vier
internetzoekmachines. Mede als gevolg daarvan is concurrentie ontstaan tussen de zoek
machines waarbij privacyvriendelijkheid een hoofdrol speelt.

Bedrijf en werk
Medische gegevens van werknemers zijn zeer gevoelig van aard. Naar aanleiding van onderzoek bij een arbodienst heeft het CBP het vermoeden dat ook andere arbodiensten deze gegevens structureel doorgeven aan de werkgevers. Daarom is besloten ook de gegevensverwerking
bij andere arbodiensten onder de loep te nemen. Het onderzoek wordt in 2009 voortgezet.
Ook als het gaat om gevoelige informatie over iemands financiële positie dient uiterst zorg
vuldig met zijn of haar gegevens te worden omgegaan. Het Landelijk Informatiesysteem
Schulden heeft tweemaal een ontwerp voor een registratiesysteem ter toetsing aan het CBP
voorgelegd. Ook in tweede instantie is het ontwerp door het CBP afgekeurd. De gegevens
verwerking was onvoldoende afgebakend en een te grote groep mensen zou toegang hebben
tot die gegevens, met het risico op aanzienlijke schade voor personen die onterecht in het
systeem zijn vermeld.
Een van de structurele problemen van privacybescherming is dat veel mensen niet weten waar
hun gegevens terechtkomen en wat daarmee gebeurt. Als naar personen onderzoek is gedaan,
of dat nu gebeurt door particuliere recherchebureaus of door de sociale recherche, moeten deze
personen na afloop van het onderzoek daarvan op de hoogte worden gesteld. In veel gevallen
wordt deze informatieplicht nog steeds niet nageleefd, heeft het CBP geconstateerd na onderzoek. Het CBP blijft alert op dit front. Ook het inwinnen van gegevens die kunnen leiden tot
zuiniger en bewust energieverbruik moet aan de Wbp voldoen. Het wetsvoorstel om slimme
energiemeters in te voeren is na kritiek van het CBP alsnog omkleed met privacywaarborgen.
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Tweede fase evaluatie Wbp
• Het onderzoeksrapport
De doelstellingen van de Wbp, het waarborgen van evenwicht tussen het privacybelang en
andere belangen en het versterken van de positie van personen van wie gegevens worden
verwerkt, worden nog niet ten volle gerealiseerd. Dat is de belangrijkste conclusie van
de tweede fase van het evaluatie-onderzoek Wbp, waarvan de rapportage onlangs aan
de Tweede Kamer is aangeboden.
De tweede fase van de evaluatie van de Wbp betreft het empirische deel van het onderzoek
naar de werking van de Wbp. Het onderzoeksrapport Wat niet weet, wat niet deert is eind 2008
afgerond. De hoofdonderzoeksvraag luidt: ‘In hoeverre voldoet de werking van de Wbp in de
praktijk aan de doelstellingen van de wet, in het bijzonder gelet op de in de literatuur gesignaleerde knelpunten en welke aanpassingen zijn mogelijk en wenselijk binnen het kader van
de EU-richtlijn?’
Deze probleemstelling is uitgewerkt in achttien deelvragen die onder meer door middel van
enquêtes, expertmeetings en (diepte-)interviews zijn onderzocht.
In de rechtspraktijk leeft de wet nog niet erg, aldus het rapport. De Wbp is een lastig te hanteren
wet. Daarbij wordt aangetekend dat de Wbp nog niet erg lang bestaat en dat voor de rechts
ontwikkeling, het invullen van de open normen uit de Wbp, meer tijd nodig is.
Met betrekking tot de rechten van betrokkenen, het inzage- en correctierecht, is opgevallen
dat daar slechts in beperkte mate gebruik van wordt gemaakt.
Over de taakuitoefening door het CBP bestaat wisselende tevredenheid. Aan de ene kant worden de richtsnoeren, adviezen en bemiddelingen van het CBP op prijs gesteld. Aan de andere
kant wordt nog meer van het CBP verwacht op het vlak van informatievoorziening en advisering. De keuze van het CBP, in 2007 gemaakt, om zich in de veelheid van hem toegewezen
taken te concentreren op de toezichthoudende taak, zou volgens sommigen, gelet op de achterblijvende rechtsontwikkeling, te vroeg zijn gemaakt. Met andere woorden: er moet meer worden
geïnvesteerd in kennisontwikkeling. Maar er is, aldus het rapport, ook een andere gedachtegang
mogelijk, waarin die keuze voor toezicht en handhaving juist leidt tot het ontstaan van initia
tieven elders wat betreft voorlichting, bewustwording en normontwikkeling.
• Essay
Het CBP was van oordeel dat de aandacht voor de technologische ontwikkelingen in relatie
tot de Wbp in de tweede fase van de evaluatie (te) onderbelicht is. Daarom heeft het een wetenschapper, professor dr. Paul De Hert, hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel en als hoofddocent verbonden aan het TILT van de Universiteit van Tilburg, in 2008 gevraagd dit aspect
in een essay nader te belichten. Een verkorte weergave van dit essay is ter gelegenheid van de
European Data Protection Day op 28 januari 2009 uitgebracht. Hiervan is tevens een Engelse
vertaling beschikbaar. De definitieve versie van het complete essay verschijnt later in 2009.
• Uitsprakenbundel
De constatering in het evaluatierapport dat de Wbp nog niet erg leeft in de rechtspraktijk,
lijkt te worden gelogenstraft door de in april 2009 bij de Sdu te verschijnen Uitsprakenbundel
Wet bescherming persoonsgegevens. In deze uitgave, onder redactie van zowel CBP-ers als
onafhankelijke deskundigen, is naast oordelen en zienswijzen van het CBP juist erg veel
‘externe’ jurisprudentie over de Wbp opgenomen.

10
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Vervoer
Na jarenlang getouwtrek over het gebruik van reisgegevens voor marketingdoeleinden na
invoering van de OV-chipkaart en de publicatie van een CBP-onderzoek naar het gebruik van
de kaart in de Amsterdamse metro zijn de openbaarvervoerbedrijven uiteindelijk met een
systeem over de brug gekomen dat de toets aan de Wbp kan doorstaan. Het CBP controleert
de implementatie en naleving van de vastgestelde normen. Ambtshalve onderzoek in 2008 naar
de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de chipkaart die in Rotterdam vanaf
29 januari 2009 voor de metro verplicht is, heeft tot de conclusie geleid dat er vooralsnog geen
aanleiding is vervolgstappen te ondernemen.
Ook het systeem voor kilometerbeprijzing kan leiden tot een gedetailleerd beeld van het reis
gedrag, in dit geval van individuele automobilisten. Het CBP heeft in de Tweede Kamer gepleit
voor dataminimalisatie.
Het volgen van auto’s die zich op bepaalde trajecten begeven raakt alle autorijdende burgers,
ook degenen die niets te verbergen hebben. Het CBP heeft voor de automatische kenteken
herkenning – naar de Engelse benaming Automatic Number Plate Recognition ANPR genoemd
– richtsnoeren ontwikkeld. Deze beogen aan de onduidelijkheid over wat wel en niet mag bij
de toepassing van de methode een einde te maken. De politie mag niet alle gescande gegevens
bewaren en verwerken. Voorkomen moet worden dat elke automobilist wordt beschouwd als
potentiële verdachte.

Gezondheidszorg
De verwerking van gegevens over iemands gezondheid vergt extra zorgvuldigheid en goede
beveiliging. In het wetsvoorstel dat het Elektronisch Patiëntendossier regelt, is rekening
gehouden met het zeer kritische advies dat het CBP daarover heeft uitgebracht. In beginsel
krijgt alleen de beroepsbeoefenaar die een behandelrelatie met de patiënt heeft toegang tot
diens medisch dossier.
Ook op andere terreinen in de zorg waarbij persoonsgegevens worden uitgewisseld, wijst het
CBP op de noodzaak dat burgers en in het bijzonder patiënten er recht op hebben te weten wie,
wanneer en op welke wijze de beschikking heeft over hun gegevens en dat de verwerking daarvan veilig gebeurt. Dit geldt bij het door zorgverzekeraars aan het Centraal
Administratiekantoor verstrekken van gegevens over verzekerden met gezondheidsproblemen
die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. Het geldt bij het doorgeven van persoonsgegevens van de ene aan de andere verzekeraar bij de overgang van collectieve contracten.
Het geldt voor de landelijke verwerking van gegevens voor de AWBZ-brede Zorgregistratie.
Het geldt bij het verstrekken van persoonsgegevens ten behoeve van het door het College voor
Zorgverzekeringen van wanbetalers innen van premie voor de zorgverzekering. Het geldt ook
voor het gebruik van het burgerservicenummer in de zorg: de verwerking en verstrekking van
persoonsgegevens moet voldoen aan een bepaald niveau van informatiebeveiliging.
Het voldoen aan het vereiste niveau van informatiebeveiliging is geen vanzelfsprekendheid,
zo bleek uit een onderzoek dat het CBP samen met de Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft
uitgevoerd. Geen van de twintig onderzochte ziekenhuizen voldeed aan de norm. Dit kan
ernstige gevolgen hebben voor de kwaliteit van de zorg en de privacy van patiënten. De ziekenhuizen moeten aantonen dat en hoe zij aan de norm zullen gaan voldoen.
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Resultaten 2008
Het maatschappelijk klimaat waarin over bescherming van persoons-

•	ambtshalve onderzoek wegens overtreding van de wet vanwege

gegevens wordt gesproken is onmiskenbaar verbeterd ten opzichte van

het opstellen van een zwarte lijst met een verzameling IP-adressen

voorgaande jaren. De veiligheidshoudgreep waarin privacykwesties

(geencommentaar.nl). Rapport met onrechtmatigverklaring is

sinds september 2001 werden gehouden heeft plaatsgemaakt voor

uitgebracht. Wegens het onmiddellijk staken van de overtreding

grotere bewustwording van de gevaren van ongebreidelde verwerking

waren geen verdere handhavende activiteiten vereist;

van de al dan niet digitale sporen die wij in een glazen samenleving

•	ambtshalve onderzoek en feitelijk optreden tegen een verant

achterlaten. Het CBP speelt actief in op de kansen die deze kentering

woordelijke van een openbare website waarop persoonsgegevens

biedt, enerzijds door het kiezen van een duidelijke rol als toezicht

van politici en ambtenaren werkzaam in de vreemdelingenketen

houder, anderzijds door intensievere communicatie met de media en

waren gepubliceerd met de oproep hen lastig te vallen; na de

uitgebreidere algemene voorlichting aan burgers. Daarnaast ziet het

onrechtmatig verklaring is de overtreding onmiddellijk gestaakt;

CBP in zijn wettelijke rol van adviseur van de wetgever toe op de

•	ambtshalve onderzoek naar gebruik van biometrie voor doeleinde

bescherming van kernwaarden bij de toekomstige inrichting van

van elektronisch betalen door winkelketen. Geen overtreding aan-

de samenleving.

getroffen. Onderzoek gestaakt;
•	ambtshalve onderzoek naar gebruik van persoonsgegevens bij een

In 2008 zijn de eerste handhavende activiteiten ingezet en zijn de

arbodienst. Structurele overtreding van de Wbp geconstateerd,

eerste resultaten geboekt. Voorbeelden daarvan zijn:

alsmede structurele schending van het medisch beroepsgeheim.

•	ambtshalve onderzoek en handhaving wegens overtredingen van

Handhavingsfase is ingezet met het oog op onrechtmatig

de Wbp door een verantwoordelijke van een openbare (dat wil

verklaring en zonodig oplegging van een last onder dwangsom.

zeggen niet-afgeschermde) website die zich bezighield met het

Vervolgonderzoek in de sector is ingezet.

bewegen van zeer jeugdige bezoekers tot het verschaffen van persoonsgegevens van hun vriendjes, het uitbrengen van een rapport

In 2008 zijn onderzoeksrapporten uitgebracht over het gebruik van

en het inzetten van de handhavingsfase met het oog op onrecht-

de OV-chipkaart in het Amsterdamse metronet, het functioneren van

matigverklaring en zonodig oplegging van een last onder

de politie infodesk, het naleven van de informatieplicht door particu

dwangsom;

liere recherchebureaus en de informatiebeveiliging in ziekenhuizen.

•	ambtshalve onderzoek en handhaving wegens overtredingen van
de Wbp door een verantwoordelijke van een zogenaamde ’social

Er zijn 38 wetgevingsadviezen gegeven. Advisering van de minister

networksite’ (een openbare en primair op jongeren gerichte web

door het CBP over privacygevoelige onderdelen van toekomstige

site), het uitbrengen van een rapport, en het inzetten van de hand-

wet- en regelgeving leidt regelmatig tot aanpassing van de ontwerpen.

havingsfase met het oog op onrechtmatigverklaring en zonodig

Een markant voorbeeld is het wetsvoorstel voor het Elektronisch

oplegging van een last onder dwangsom;

Patiëntdossier. Kritiek van het CBP heeft ertoe geleid dat alleen de

•	ambtshalve onderzoek en handhaving wegens overtreding door
een verantwoordelijke van een openbare website die (minder

toegang heeft tot diens medisch dossier. Deze maatregel is van groot

jarige) bezoekers uitnodigt tot publiceren van persoonsgegevens

belang voor het waarborgen van de privacy van de patiënt.

van leraren en tot het publiceren van subjectieve oordelen over
leraren (zwartelijstenproblematiek), het uitbrengen van een rapport en het inzetten van de handhavingsfase met het oog op
onrechtmatigverklaring en zonodig oplegging van een last onder
dwangsom;
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Jongeren
Het digitaal verwerken van persoonsgegevens in het algemeen en in het bijzonder door de overheid vraagt nadrukkelijk om waarborgen. Dit geldt des te meer als de informatie kinderen en
jongeren betreft.
Het CBP heeft in 2008 een zeer kritisch advies uitgebracht over het conceptwetsvoorstel dat een
Verwijsindex Risicojongeren in het leven roept. Het voorstel is naar het oordeel van het CBP in
strijd met de Wbp. De kritiek richt zich vooral op het doel van de verwijsindex dat onvoldoende
concreet is en dat, samen met de onheldere criteria voor melding van de jeugdige door de hulpverlener, een welhaast onvermijdelijk risico van willekeur in zich bergt. Het wetsvoorstel dat op
6 februari 2009 is ingediend, komt weliswaar op een aantal punten aan de kritiek van – onder
andere – het CBP tegemoet, maar is in essentie onvoldoende gewijzigd. Vaak wordt beweerd dat
privacyregels adequate uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen in de weg staan. Tijdens
een rondetafelconferentie in april 2007 tussen het CBP en professionals op het terrein van jeugdzorg is deze mythe uit de wereld geholpen. Het CBP kan zich vinden in het conceptwetsvoorstel
tot herziening van de kinderbeschermingsmaatregelen dat een spreekrecht invoert. Als het
belang van het kind het nodig maakt het (medisch) beroepsgeheim te doorbreken, dan moet
de hulpverlener van zijn spreekrecht gebruik kunnen maken.
Basisscholen verstrekken onderwijskundige rapporten over hun leerlingen aan scholen voor
voortgezet onderwijs. Het CBP heeft onderzoek gedaan naar het naleven van de informatieplicht aan de ouders van de kinderen. Dat is van groot belang voor de mogelijkheid correctie
aan te brengen in het rapport, dat kinderen lang nadelig kan achtervolgen als er onjuiste of
inmiddels achterhaalde gegevens in staan.

Politie en justitie
Ernstig misbruik van persoonsgegevens in de vorm van identiteitsfraude zal ook in Nederland
gaan toenemen. Om deze diefstal van iemands persoonsgegevens tegen te gaan is het van groot
belang dat de informatieplicht wordt nageleefd, zodat de betrokkene weet dat een organisatie
zijn persoonsgegevens verwerkt en welke dat zijn. Het CBP heeft zich in 2008 via gesprekken
met experts en literatuurstudie georiënteerd op de mogelijkheden om identiteitsfraude te voorkomen en te bestrijden.
Het waarborgen van een juiste en transparante omgang met persoonsgegevens is ook van
groot belang in het licht van de toename van bevoegdheden van politie en justitie om persoonsgegevens te verwerken. Wetgeving die de mogelijkheid opent voor DNA-verwantschaps
onderzoek in strafzaken werd in 2007 door het CBP in strijd geacht met de Wbp. De minister
heeft met de kritiek van het CBP rekening gehouden in een tweede voorstel van oktober 2008.
Over het voorstel van het Openbaar Ministerie voor verruiming van opsporingsberichtgeving –
onder meer door gebruik te maken van internet en telefoon – heeft het CBP geadviseerd passende waarborgen op te nemen om ervoor te zorgen dat de berichten afgeschermd worden voor
zoekmachines en dat eventuele fouten snel worden hersteld. De Aanwijzing opsporings
berichtgeving zal naar aanleiding van de kritiek worden aangepast. Het CBP heeft ook kritisch
geadviseerd over de verstrekking van strafvorderlijke gegevens uit de bestanden van het OM
aan betrokkenen en derden voor buiten de strafrechtspleging gelegen doeleinden. Het CBP
vindt dat dit alleen in bepaalde gevallen mag als het noodzakelijk is. Wenselijkheid is niet
genoeg. Over het intern binnen de politie via de politie infodesk uitwisselen van persoons
gegevens heeft het CBP een onderzoeksrapport uitgebracht. Veruit de meeste politieregio’s
bleken in het geheel niet toegerust om aan de vereisten van de per 1 januari 2008 in werking
getreden Wet politiegegevens te voldoen.
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Commissie Brouwer: transparantie bij registratie is cruciaal
Het CBP heeft in januari 2009 gereageerd op het rapport van de Commissie Brouwer, getiteld
Gewoon doen, beschermen van veiligheid en persoonlijke levenssfeer.
Het CBP kan zich goed vinden in het richtinggevende kader in het rapport dat in hoge mate
spoort met de principes en bepalingen uit de Wbp. Het oordeel van de commissie dat trans
parantie cruciaal is voor een samenleving van vertrouwen is des te klemmender omdat uit
recent in opdracht van het CBP verricht onderzoek blijkt dat het aantal gegevensbestanden
waarin burgers staan geregistreerd zorgwekkend groot is. “Burgers moeten weten wie, waarom,
waar, welke gegevens over hen verzamelt en gebruikt,” zegt Jacob Kohnstamm. Het CBP deelt
ook het oordeel van de commissie dat robuust extern toezicht een onmisbaar sluitstuk vormt bij
het bevorderen van zorgvuldige omgang met persoonsgegevens ‘op de werkvloer van de veiligheid’ en dat het CBP daartoe door de overheid dient te worden voorzien van voldoende
bevoegdheden en financiële middelen. “Dat is op dit moment in meerdere opzichten niet het
geval”, aldus Kohnstamm.
Anders dan de commissie meent het CBP dat advisering over wet- en regelgeving hand in hand
kan en moét gaan met de toezichthoudende taak van het CBP. “De kennis van en ervaring met
de praktijk van de omgang van persoonsgegevens die het CBP als toezichthouder opdoet, levert
een onmisbare voedingsbodem op voor weloverwogen nieuwe wet- en regelgeving. Afschaffing
van de plicht om over wetgeving advies te vragen is daarenboven in lijnrechte strijd met artikel
28, tweede lid van de Europese privacyrichtlijn. Gewoon blijven doen dus,” aldus Kohnstamm.
De Commissie veiligheid en persoonlijke levenssfeer, onder voorzitterschap van de Utrechtse
burgemeester mw. mr. A.H. Brouwer-Korff, had onder meer tot taak uit te zoeken wat het
kabinet kan doen om ervoor te zorgen dat hulpverleners, preventiemedewerkers en criminaliteitsbestrijders noodzakelijke gegevens vlot en verantwoord kunnen uitwisselen.

Internationaal
Om toekomstige privacyproblemen het hoofd te kunnen bieden, zijn bindende internationale
regels voor gegevensbescherming noodzakelijk. Wereldwijd en op Europees niveau is intensievere samenwerking tussen toezichthouders en meer nadruk op het belang van gegevensbescherming bij het nemen van beleidsbeslissingen in zowel het publieke als het private domein nodig.
Deze aanbevelingen deed de internationale conferentie van privacytoezichthouders die in oktober 2008 plaatsvond. Ook in Europees verband wordt aandacht besteed aan de toekomst van het
gegevensbeschermingsrecht. Onderzocht wordt hoe de privacyrichtlijn en de toepassing ervan
versterkt kan worden.
Vooruitgang wordt geboekt in de onderlinge afstemming van de goedkeuring van de regels
voor doorgifte van persoonsgegevens door multinationals aan landen buiten de Europese Unie.
Op initiatief van het CBP heeft een aantal toezichthouders uit EU-landen afgesproken elkaars
beoordelingen van de gedragscodes van multinationals voor de doorgifte – de Binding
Corporate Rules – over te nemen. Eind 2008 hadden vijftien toezichthouders zich gecom
mitteerd aan de wederzijdse erkenning van de BCR’s.
De Europese toezichthouders hebben zich het afgelopen jaar voorts intensief bemoeid met de
controle op reizigers en de kwestie van de passagiersgegevens, met ontwikkelingen op het internet en met de ontwikkelingen op justitieel en politieel gebied in de EU.
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Doelen 2009
Om zijn toezichthoudende taak met maximaal resultaat te kunnen uit-

Toezicht publiek:

oefenen, heeft het CBP in 2007 besloten meer prioriteit te geven aan

•	Afronding van onderzoek naar de overdracht van onderwijs

handhavend optreden. In 2008 is verder gewerkt aan het bepalen van

kundige rapporten over leerlingen van de basisschool aan ver-

de onderzoeksterreinen, aan de hand van probleem- en risicoanalyse,

volgopleidingen en de naleving van de informatieplicht.

en aan de organisatorische aanpassing die de koersverlegging vergde.

•	Onderzoek naar de verwerking van het burgerservicenummer

Wat betreft de private sfeer zet het CBP in 2009 in op het bevorderen

of andere persoonsgegevens in de landelijke AWBZ-brede

van een wetsconforme omgang met persoonsgegevens zowel door

Zorgregistratie door het College voor zorgverzekeringen.

verantwoordelijken als door betrokkenen. De nadruk zal daarbij liggen
op het naleven van de informatieplicht door de verantwoordelijken.
In het publieke domein legt het CBP de nadruk op de plicht van de

•	Vervolgonderzoek naar de inrichting van de politie infodesk bij
enkele korpsen. Aan de orde komen met name de autorisatie,
kwaliteitseisen, logging en de rol van de privacyfunctionaris.

overheid tot openheid en transparantie. Overheden en uitvoerders van

•	Onderzoek naar de werking van het Centraal Informatiepunt

publieke taken dienen volstrekte helderheid te bieden over het gebruik

Opsporing Telecommunicatie en de bevraging van gegevens

van persoonsgegevens van burgers.

die bij het CIOT zijn opgeslagen.

Om deze koers vast te kunnen houden zal het CBP zeer selectief blijven
in de behandeling van individuele gevallen en primair als toezicht
houder optreden. De organisatie zal zich blijven richten op:

•	Onderzoek ter plaatse bij enkele regionale Elektronische
Patiëntendossiers naar naleving van de geldende normen.
•	Controle op de beveiliging van gegevens van de Criminele

•

Onderzoek naar de naleving en zo nodig sanctieoplegging;

Inlichtingen Eenheid, vooral waar deze informanten betreffen.

•

Verbetering van inzicht in technologische ontwikkelingen;

•	Vaststelling en publicatie van de definitieve richtsnoeren voor het

•

Verbetering van het toezichtsinstrumentarium;

gebruik van automatische kentekenherkenning, gevolgd door

•

Investering in publieksvoorlichting.

onderzoek naar de naleving van de Wet politiegegevens en de
richtsnoeren door politiekorpsen.

Concreet zijn voor 2009 de volgende prioriteiten vastgesteld:

•	Inventarisatie van beschikbare documentatie over en onderzoek
ter plaatse bij een of meer ‘Veiligheidshuizen’.

Toezicht privaat:
•	Controle op de naleving van de wet en het medisch beroeps
geheim door bedrijven in de sector arbodienstverlening en

•	Onderzoek bij gemeenten naar cameratoezicht. Het gaat hierbij
zowel om cameratoezicht dat gemeenten zelfstandig uitvoeren
als om cameratoezicht in samenwerking met private partijen.

re-integratie.
•	Identiteitsfraude. Klachten en signalen die op overtreding van
de wet wijzen worden met prioriteit behandeld.
•	Het in Europees verband optreden als leidend toezichthouder
bij de beoordeling van de gedragscodes van multinationals voor

Internationaal:
•	Bijdragen aan onderzoek naar het functioneren van de Europese
privacyrichtlijn (95/46/EG).
•	Bijdragen aan de uitwerking van de initiatieven om te komen tot

de doorgifte van persoonsgegevens aan landen buiten de EU

een mondiale standaard voor gegevensbescherming en tot een

(de zogeheten Binding Corporate Rules).

mondiale standaard voor de ‘accountability’ van bedrijven.

•	Toezicht op de naleving van de informatieplicht van bedrijven
jegens consumenten.
•	Handhavend onderzoek naar websites die structureel de wet
overtreden, zoals aangekondigd in de in december 2007 gepubliceerde Richtsnoeren Publicatie van persoonsgegevens op internet.
•	Handhavend onderzoek naar ongeoorloofde derdenverstrekking
van persoonsgegevens door bedrijven.

•	Bijdragen aan de theorievorming over het vraagstuk van toe
passelijk recht van richtlijn 95/46/EG in verband met de toename
van zaken met een grensoverschrijdende dimensie.
•	Naast reguliere deelname aan internationale gremia aandacht
voor trans-Atlantische relaties, de London Initiative bijeenkomsten,
de lenteconferentie van Europese toezichthouders in Edinburgh
en de internationale conferentie van toezichthouders te Madrid.

•	Risicoanalyse van en onderzoek naar evidente overtredingen
inzake ongeoorloofd hergebruik van biometrische gegevens.
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Internet
Het voordeel van de grote toegankelijkheid van publicaties
op internet heeft als keerzijde dat mensen van wie de persoons
gegevens op internet staan grote nadelen kunnen ondervinden
van onjuiste, onvolledige of onnodige publicatie van hun
gegevens. In december 2007 heeft het CBP richtsnoeren uitge
bracht over het toepassen van de Wbp in een internetomgeving.
In 2008 is een start gemaakt met handhaving tegen websites
waarop structureel op onrechtmatige wijze persoonsgegevens
worden gepubliceerd waar overwegend kwetsbare groepen
permanent nadeel van kunnen ondervinden. In Europees
verband is een belangrijk rapport aangenomen met als doel om
de persoonsgegevens van netwerkgebruikers te beschermen
en te beveiligen. De Artikel 29-werkgroep heeft een gezamenlijk
standpunt gepubliceerd over zoekmachines.
Ook zijn voorstellen gedaan om in de e-privacy Richtlijn een
meldplicht in te voeren voor datalekken.
16

Jaarverslag 2008 > activiteiten

internet
Het CBP heeft in 2008 veel signalen en klachten ontvangen over

aanvrager, gegevens over de aard en kosten van de geplande

de publicatie van persoonsgegevens op internet. Deze betreffen

verbouwing en de naam en handtekening van de behandelend

vooral verzoeken om verwijdering en vragen over de rechten die

ambtenaar, is onrechtmatig. Anders dan de gemeente stelt, is de

iemand heeft als zijn of haar gegevens op internet staan.

publicatie van al deze gegevens niet wettelijk vereist en evenmin

Uit de veelheid aan aangebrachte zaken kiest het CBP aan de

noodzakelijk. Het CBP kwam tot deze conclusie op basis van een

hand van een aantal criteria zaken uit die het behandelt. Het gaat

ambtshalve onderzoek dat het naar aanleiding van een klacht heeft

daarbij om de ernst en het structurele karakter van de overtreding,

uitgevoerd bij de gemeente Nijmegen. De gemeente Nijmegen

de mate van concreetheid van de aanwijzingen, een inschatting

publiceerde via ‘Procedures Online’ formulieren voor de aanvragen

van de juridische haalbaarheid van handhaving, de door het

en beschikkingen op internet. De ingevulde formulieren werden

CBP te investeren capaciteit en menskracht en vooral om de

gescand en integraal op internet geplaatst. Nadat het bouwpro-

verwachtingen over de preventieve werking die van handhaving

ject was gereedgemeld, werden de documenten overgeheveld

in een specifiek geval zal uitgaan.

van ‘Procedures Online’ naar het Digitaal Bouwarchief, waar zij

De doelstelling van handhavend optreden is niet als een soort

voor onbeperkte tijd online waren in te zien. Deze werkwijze is

‘internetpolitie’ te werk te gaan, maar om het bewustzijn van

naar het oordeel van het CBP in elk geval in strijd met de artikelen

internetgebruikers en de nalevingsgraad bij verantwoordelijken

7 en 8 van de Wet bescherming persoonsgegevens. Het belang

te verhogen, zodat er in een sterk bewegende markt een cultuur

van de gemeente bij een integrale publicatie weegt niet op tegen

ontstaat waar betrokkenen en verantwoordelijken elkaar kunnen

de mogelijke nadelen die de vergunningaanvrager kan onder

aanspreken op onrechtmatige gedragingen. De CBP Richtsnoeren

vinden doordat al zijn gegevens op het web worden geplaatst.

Publicatie van persoonsgegevens op internet vormen de norm. Voor

Het CBP meldde op 10 maart 2008 erop toe te zien dat de

verantwoordelijken bevatten de richtsnoeren een gedetailleerde

gemeente de wet gaat naleven. Binnen vier weken moest voor

uitwerking van alle voor hen relevante artikelen uit de Wbp. Voor

nieuwe vergunningaanvragen de werkwijze zijn aangepast.

betrokkenen zijn met name het recht op correctie of verwijdering

Na het optreden van het CBP heeft de gemeente Nijmegen de

en het recht op intrekken van toestemming van belang.

website met lopende aanvragen voor bouwvergunningen opge-

In 2008 is het CBP een aantal malen handhavend opgetreden

schoond van alle onrechtmatig gepubliceerde persoonsgegevens

tegen onrechtmatige publicaties van persoonsgegevens op inter-

en een nieuw online aanvraagformulier voor bouwvergunningen

net. De volgende zaken zijn ook wat betreft de handhavende fase

ontwikkeld. Bij het nieuwe formulier moet de aanvrager kiezen of

vorig jaar afgerond:

hij toestemming geeft voor publicatie van een deel van zijn per-

• Namen en adressen ambtenaren en politici

en de hoogte van de bouwsom. Een deel van de gegevens wordt

In april 2008 ondernam het CBP een spoedactie tegen een website

nooit openbaar gemaakt. Dit betreft gevoelige gegevens zoals

met persoonlijke gegevens van politici en ambtenaren. Op de

het burgerservicenummer en de handtekening van de aanvrager.

site stonden namen, adressen en telefoonnummers van politici

Op verzoek van het CBP heeft het ministerie van VROM dit nieuwe

en medewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst die

aanvraagformulier per 1 augustus 2008 verplicht gesteld voor

betrokken zijn bij de uitzetting van uitgeprocedeerde asielzoekers.

heel Nederland. In heel Nederland hebben aanvragers van bouw

De informatie ging gepaard met de oproep de ‘verantwoordelijken’

vergunningen hier baat bij, omdat het risico op misbruik van

op te zoeken. In overleg met de top van het Openbaar Ministerie

gegevens en identiteitsfraude is verkleind.

soonsgegevens op internet, zoals zijn naam, zijn contactgegevens

en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding begon het CBP
een onderzoek. De site bleek te zijn ondergebracht op een server

• Zwarte lijst IP-adressen

van een netwerk van een universiteit in Brazilië. Het CBP heeft

De website Geencommentaar.nl registreerde heimelijk de IP-

de universiteit op maandag gesommeerd de toegang tot de site

adressen van bezoekers met als doel deze eventueel te kun-

direct te blokkeren. Aan het einde van de dag was dat gebeurd.

nen weren en de lijst raadpleegbaar te maken voor anderen.

Een dag later hadden ook de zoekmachines opdracht gegeven

Ook andere websitehouders konden automatisch controleren

het materiaal te verwijderen en die hebben daar eveneens op zeer

of bezoekers van de eigen site op de lijst van IP-adressen van

korte termijn aan voldaan.

Geencommentaar.nl voorkwamen. Hierdoor ontstond een eenvoudig te raadplegen zwarte lijst met het doel bepaalde inter-

• Bouwvergunningen

netgebruikers bij hun bezoek aan een website te herkennen

Het door een gemeente online zetten van aanvragen voor

en vervolgens te verhinderen dat zij een bijdrage zouden leve-

bouw- en milieuvergunningen, compleet met naam, adres, tele-

ren aan een discussieforum of andere reactiemogelijkheid. Op

foon- en faxnummer, e-mailadres, ‘natte’ handtekening van de

23 september 2008 startte het CBP een onderzoek dat resulteerde
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in een onrechtmatigverklaring. De verantwoordelijke liet daarop

Herziening e-privacy Richtlijn

weten dat de lijst was vernietigd en de software van de website

Op pagina 45 van dit Jaarverslag wordt verslag gedaan van de

was gehaald.

Opinie van de Artikel 29-werkgroep over zoekmachines. De subwerkgroep internet/technologie, die deze Opinie heeft voorbereid,

• Beoordeelmijnleraar

heeft daarnaast in maart 2008 en februari 2009 twee verschillende

Naar aanleiding van signalen en van twee klachten van leraren heeft

opinies aangenomen over de herziening van de e-privacy Richtlijn,

het CBP onderzoek gedaan naar de rechtmatigheid van de publi

in Nederland omgezet in hoofdstuk 11 van de Telecommunicatiewet.

catie op internet van persoonsgegevens met betrekking tot leraren

De opinies zijn toegespitst op het belang van een breed in te voeren

via de website beoordeelmijnleraar.nl. Het CBP constateerde dat de

meldplicht datalekken, niet beperkt tot de aanbieders van openbare

website onrechtmatig was, omdat de verantwoordelijke op meer-

telecommunicatiediensten, zoals de Europese Commissie voorstelt,

dere punten in strijd handelde met het bepaalde in de Wbp. Na ont-

maar uitgebreid naar alle belangrijke private dienstverleners op

vangst van de voorlopige bevindingen heeft de verantwoordelijke

internet, van e-banking tot e-shopping, zoals ook door het Europees

aanpassingen gedaan om de geconstateerde onrechtmatigheden

Parlement bepleit.

weg te nemen. Geconcludeerd kan worden dat de opzet van de site
daarmee voldoet aan het gestelde in artikel 8 onder f Wbp omdat er

Sociale netwerksites

een zeker evenwicht is bereikt tussen het door de verantwoordelijke

In maart 2008 heeft de International Working Group on Data

gestelde belang en de rechten van betrokkenen. Daarbij geldt als

Protection in Telecommunications – de Berlijn Werkgroep – tijdens

voorwaarde dat de verantwoordelijke in het licht van de specifieke

haar halfjaarlijkse vergadering een belangrijk rapport aangenomen

omstandigheden van deze site alle verzoeken tot verwijdering dient

over sociale netwerksites. Het zogenaamde 'Rome Memorandum'

te honoreren als de betrokkenen daarom vragen. De definitieve

bevat een reeks aanbevelingen om de persoonsgegevens van net-

bevindingen van dit onderzoek zijn begin 2009 gepubliceerd.

werkdeelnemers te beschermen en te beveiligen. De aanbevelingen
zijn niet alleen gericht op de verantwoordelijken voor de sites, maar

• Omgekeerd zoeken

ook op de gebruikers en op de toezichthouders en wetgevers.

Op verzoek van een belanghebbend bedrijf hebben CBP en OPTA

De houders van sociale netwerksites, de verantwoordelijken, dienen

in de zomer van 2008 een gezamenlijk onderzoek ingesteld naar

te zorgen voor privacyvriendelijke standaardinstellingen zoals stan-

diensten op internet die omgekeerd zoeken – het via een telefoon-

daardafscherming tegen zoekmachines. Voorts wordt aanbevolen

nummer vinden van de bijbehorende naam, adres- en woonplaats-

dat zij de controle van de netwerkdeelnemers over hun persoons-

gegevens – mogelijk maken. Zie hierover pagina 41.

gegevens vergroten en zorg dragen voor adequate klachtbehan
delingsprocedures.

Actieve openbaarmaking van persoons
gegevens

Wetgevers en toezichthouders dienen op grond van de aan

In lijn met de hierboven beschreven bevindingen over de gang van

door de beheerders van de sites. Er zou een wettelijke plicht

zaken bij het online zetten van aanvragen voor bouwvergunningen

moeten worden geïntroduceerd om veiligheidslekken te melden.

door de gemeente Nijmegen, heeft het CBP conceptrichtsnoeren in

Een belangrijke aanbeveling is voorts om privacyonderwerpen inte-

consultatie gebracht. De afwegingen die door een bestuursorgaan

graal onderdeel te maken van het onderwijs.

gemaakt dienen te worden tussen de noodzaak tot actieve open-

De gebruikers van online sociale netwerksites krijgen op het hart

baarmaking enerzijds en de bescherming van persoonsgegevens

gedrukt voorzichtig te zijn, twee keer na te denken over wat zij over

anderzijds, passeren in die richtsnoeren de revue.

zichzelf meedelen en de privacy van anderen te respecteren.

Uit de consultatieronde is gebleken dat aan het gegeven afwegingskader in de bestuurspraktijk grote behoefte bestaat, maar dat de
in de conceptrichtsnoeren gekozen juridische grondslag wijziging
behoeft.
Een aangepaste versie van de richtsnoeren zal in 2009 het licht
zien.
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bevelingen de naleving te bevorderen van de informatieplicht

Bedrijf en werk
Medische gegevens van werknemers zijn zeer gevoelig van aard.
Naar aanleiding van onderzoek bij een arbodienst heeft
het CBP het vermoeden dat ook andere arbodiensten deze
gegevens structureel doorgeven aan de werkgevers.
Het onderzoek wordt daarom uitgebreid.

Jaarverslag 2008 > activiteiten
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Ook als het gaat om schuldenregistratie en het tegengaan

Landelijk Informatiesysteem Schulden

van misbruik van rechtspersonen dient zorgvuldig met gegevens

Om de voorkomen dat mensen in problematische schuldsituaties

van geregistreerden te worden omgegaan. Er moeten stringente

terechtkomen, heeft de Stichting Landelijk Informatiesysteem

waarborgen zijn dat mensen niet onterecht op een lijst belanden.

Schulden (LIS) i.o. een schuldenregistratiesysteem ontworpen. Het

Een van de structurele problemen van privacybescherming is dat

LIS heeft het ontwerp ter toetsing aan het CBP voorgelegd.

veel mensen niet weten waar hun gegevens terechtkomen en wat

In juli 2008 is het LIS meegedeeld dat de doelomschrijving en de

daarmee gebeurt. Als naar personen onderzoek is gedaan, of dat

toetredingsregeling in het ontwerp niet voldeden aan de eisen die

nu gebeurt door particuliere recherchebureaus of door de sociale

de Wbp stelt.

recherche, moeten deze personen na afloop van het onderzoek

De Stichting LIS legde daarop een tweede ontwerp aan het CBP

daarvan op de hoogte worden gesteld. In veel gevallen wordt

voor. Dit ontwerp werd gekenmerkt door open en subjectieve

deze informatieplicht nog steeds niet nageleefd. Het CBP blijft

normen. Hierdoor ontstond een niet objectief begrensde gege-

controleren op structurele overtredingen van de informatieplicht.

vensverwerking met gevoelige informatie over de financiële posi-

Ook het inwinnen van gegevens die kunnen leiden tot zuiniger en

tie van burgers. Het ontwerp bood verder aan een onbegrensde

bewust energieverbruik moet aan de Wbp voldoen. Het wets

groep van gebruikers toegang tot de gegevens in het systeem.

voorstel om slimme energiemeters in te voeren is na kritiek van

Bij dit ontwerp is het dan ook sterk de vraag in hoeverre de gevoe-

het CBP alsnog omkleed met privacywaarborgen.

lige informatie in het systeem uitsluitend betrekking heeft op de
groep van mensen om wie het in eerste instantie begonnen was,

Arbodiensten

de groep van mensen met problematische schulden. Medio febru-

Medische gegevens en gegevens over de leefomstandigheden

ari 2009 heeft het CBP zijn oordeel over het ontwerp aan het LIS

van werknemers zijn zeer gevoelig van aard. Voor de werknemer is

bekend gemaakt.

het van belang dat hier zorgvuldig mee wordt omgegaan. Bij de

Een vermelding in het LIS kan voor een betrokkene grote nega-

verzuimbegeleiding en re-integratie van zieke werknemers ver-

tieve gevolgen hebben. Deze omstandigheid is van belang bij de

werkt de bedrijfsarts medische gegevens. De bedrijfsarts mag een

beoordeling van het ontwerp voor een schuldenregistratie

beperkt aantal zaken terugkoppelen aan de werkgever, maar dient

systeem. In de eerste plaats kan een vermelding in het LIS de

hierbij het beroepsgeheim in acht te nemen.

beeldvorming over iemand negatief beïnvloeden omdat een regis

Uit ambtshalve onderzoek bij een arbodienst blijkt dat werkgevers

tratie in het LIS duidt op een problematische financiële situatie.

structureel op de hoogte zijn gesteld van zeer gevoelige gegevens

In de tweede plaats kan een vermelding in het LIS tot gevolg heb-

over de (mentale en fysieke) gezondheid en (leef )omstandigheden

ben dat een gebruiker van het LIS besluit om de betrokkene niet

van de werknemers, die zij op grond van de wet en de regels van

meer te leveren of hem alleen een aangepast aanbod te doen.

het medisch beroepsgeheim niet mogen hebben.

Zeker voor de mensen die onterecht in het LIS staan geregistreerd

Sinds de liberalisering van de arbodienstverlening per 1 juli 2005

is niet te rechtvaardigen dat zij op deze wijze in hun belangen

is een trend waar te nemen dat behalve de (bedrijfs)artsen meer

worden geschaad.

functionarissen c.q. begeleiders worden ingeschakeld in het proces van re-integratie of arbodienstverlening, waardoor het risico

Documentatie vennootschappen

bestaat dat de kring wordt uitgebreid van personen die toegang

De minister van Economische Zaken heeft het CBP ter advisering

hebben tot gevoelige gegevens.

een wetsvoorstel voorgelegd dat het voorkomen en bestrijden

Toenemende concurrentie kan voorts het risico inhouden dat

van misbruik van rechtspersonen beoogt te verbeteren. Het hui-

arbodiensten de werkgevers tegemoet willen komen door meer

dige preventieve toezicht, dat is gebaseerd op de verklaring van

informatie over de werknemers te verstrekken dan wettelijk is

geen bezwaar, is volgens EZ geen effectief middel gebleken om

toegestaan. Omdat de overtreding bij de onderzochte arbodienst

misbruik van rechtspersonen, zoals de financiering van terrorisme,

structureel van aard is, bestaat het vermoeden dat ook andere

het witwassen van zwart geld en faillissementsfraude, te voor

arbodiensten structureel in overtreding zijn. Het onderzoek wordt

komen.

daarom in 2009 herhaald bij drie andere arbodiensten.

Naar aanleiding van de opmerkingen van het CBP over het eerste
ontwerp is in het nu voorliggende wetsvoorstel meer trans
parantie betracht met betrekking tot de werkwijze. Aangegeven
wordt welke gegevens worden betrokken, waar de gegevens vandaan komen en hoe ze worden toegepast. Ook is helderder hoe en
wanneer de risicoanalyse wordt toegepast, zonder dat overigens
expliciet is gemaakt welke risicoprofielen en indicatoren daarbij
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bedrijf en werk
een rol spelen. Het CBP begrijpt dat het niet gewenst is om op

Particuliere recherchebureaus

detailniveau inzichtelijk te maken hoe risicoprofielen zijn opge-

Een onderzoek door particuliere recherchebureaus kan zeer

bouwd.

ingrijpende gevolgen hebben voor de privacy van betrokkenen.

Gelet op de aard van de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer

Het is van groot belang dat de bureaus hun wettelijke verplichting

van betrokkenen is naar het oordeel van het CBP een belangen

naleven om degenen naar wie zij onderzoek doen of hebben

afweging van geval tot geval nodig. Er moet sprake zijn van een

gedaan te informeren over het feit dat hun persoonsgegevens

zwaarwegend algemeen belang van de verantwoordelijke.

worden verwerkt en met welk doel dit gebeurt.

Deze belangen dienen te worden afgewogen tegen het belang

Het CBP heeft na onderzoek onder negentien particuliere

van de betrokkene op de eerbiediging van de persoonlijke levens-

recherchebureaus vastgesteld dat negen bureaus de regels inzake

sfeer. Door wie en op basis van welke criteria deze belangen

de informatieplicht hebben overtreden. Het CBP heeft deze negen

afweging plaatsvindt, wordt echter niet in het wetsvoorstel

particuliere recherchebureaus gevraagd de geconstateerde over-

uitgewerkt. Het is van groot belang dat de betrokkene zicht heeft

tredingen te herstellen en hun werkwijze aan te passen. Het CBP

op het (verder) gebruik van zijn gegevens. Het CBP acht daarom

heeft de resultaten van de onderzoeken overhandigd aan de

een actieve(re) opstelling van de verantwoordelijke met betrek-

dienst Justis van het ministerie van Justitie, die de vergunningen

king tot zijn informatieverplichtingen noodzakelijk.

verleent aan particuliere recherchebureaus. Het CBP kan de dienst
Justis adviseren maatregelen te nemen tegen de bureaus die niet

Informatieplicht bij heimelijke waarnemingen
door sociale diensten

toereikend hebben gereageerd op de vragen inzake aanpassing

Bij een vermoeden van fraude met bijstandsuitkeringen kan de

De minister van Justitie en het CBP hebben in juni 2004 een

gemeente onderzoek doen naar een uitkeringsaanvrager of -ont-

samenwerkingsovereenkomst gesloten om het toezicht op de

vanger of dat door de sociale recherche laten uitvoeren. Tijdens

branche van particuliere recherchebureaus af te stemmen. Deze

dit fraudeonderzoek kan de onderzoeker gegevens vastleggen

bureaus verrichten op commerciële basis onderzoek naar per

door eigen waarneming zonder de betrokkene daarvan (op dat

sonen. Zij werken in dit kader met informatie die van derden

moment) op de hoogte te stellen. De fraudeonderzoeker kan bij-

afkomstig is en verzamelen informatie vaak heimelijk. Ook worden

voorbeeld bij de woning observeren of sprake is van samenleven.

personen vaak heimelijk geobserveerd. De informatie die zij ver-

Dit wordt heimelijke waarneming genoemd.

garen bestaat regelmatig uit gevoelige persoonsgegevens zoals

Heimelijke waarnemingen vormen een ingrijpende inbreuk op de

strafrechtelijke gegevens en gegevens over het seksuele leven.

van de werkwijze en herstel van overtredingen.

persoonlijke levenssfeer van de geobserveerde betrokkenen.
De persoonsgegevens die tijdens de waarnemingen zijn ver
zameld, worden gebruikt voor (her)beoordeling van het recht van
een betrokkene op een uitkering. Daarnaast kunnen de gegevens
een rol spelen bij toekomstige beoordelingen van de uitkeringsontvanger.
Ingevolge de Wbp moeten betrokkenen na afloop van het onderzoek worden geïnformeerd over de heimelijke waarnemingen.
Een bewijs van dit informeren dient in het dossier van de bijstandscliënt te zijn opgenomen.
Het CBP heeft bij twintig sociale diensten onderzocht of betrokkenen, die het onderwerp zijn geweest van onderzoeken met
heimelijke waarnemingen die niet hebben geleid tot de consta
tering van fraude, hierover na afloop zijn geïnformeerd. De voor
lopige bevindingen leiden tot de conclusie dat bij de meeste
onderzochte gemeenten (17) de informatieplicht in het grootste
deel van de door het CBP onderzochte dossiers niet (aantoonbaar)
is nageleefd.
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Gedragscodes in de private sector

specifieke gedragsregels voor zorgverzekeraars, waarvoor het CBP ook

Het CBP beoordeelt gedragscodes die door brancheorganisaties ter

een goedkeurende verklaring heeft afgegeven.

goedkeuring worden voorgelegd. Indien de codes in overeen

Zoals hierboven is vermeld is de goedkeurende verklaring van het CBP

stemming zijn met de Wet bescherming persoonsgegevens en

met betrekking tot bovengenoemde gedragscode (inclusief het

andere wet- en regelgeving met betrekking tot de verwerking van

Addendum Zorgverzekeraars) op 5 februari 2008 verlopen. De zorg

persoonsgegevens in een bepaalde sector, voorziet het CBP de

verzekeraars hebben deze gedragsregels niet tijdig geactualiseerd.

gedragscode van een goedkeurende verklaring. De verklaring wordt

Het opvragen van gegevens over patiënten in verband met het contro-

afgegeven voor de duur van vijf jaar. De achtergrond van deze

leren van declaraties moet op grond van de Zorgverzekeringswet met

beperkte geldigheidsduur is dat de wet- en regelgeving die op een

waarborgen zijn omkleed. Deze waarborgen behoren te zijn vastgelegd

sector van toepassing is in die periode kan veranderen. Ook ontwik-

in een door het CBP goedgekeurde gedragscode. Met name vanuit de

kelingen in de techniek, nieuwe producten en andere inzichten in de

Eerste Kamer is bij de totstandkoming van de Zorgverzekeringswet

manier waarop moet worden gewerkt om zorgvuldig met persoons-

geëist dat het opvragen van gegevens over patiënten zorgvuldig en in

gegegevens om te gaan kunnen leiden tot andere werkwijzen en tot

overeenstemming met de privacyregels zou geschieden. Gezien de

de noodzaak van herbezinning op de regels voor de verwerking van

gevoeligheid van medische gegevens gelden strenge voorwaarden voor

persoonsgegevens binnen de sector.

het mogen opvragen en verder bewaren van deze gegevens. Het voort-

In 2008 zijn vier gedragscodes ter beoordeling aan het CBP voor

zetten van controles door zorgverzekeraars ondanks het ontbreken van

gelegd:

een door het CBP afgegeven goedkeurende verklaring kan leiden tot
schending van het medisch beroepsgeheim.

De Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële

Het verlopen van de goedkeurende verklaring betekent dat sinds

Instellingen

5 februari 2008 controles van zorgverzekeraars waarbij zonder toe

Deze gedragscode is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van

stemming van de betreffende patiënten gegevens over hen worden

Banken (NVB) en het Verbond van Verzekeraars (VvV). Deze organisaties

opgevraagd die onder het medisch beroepsgeheim vallen, onrecht

hebben eerder, in 2003, al een gedragscode ter beoordeling aan het CBP

matig zijn. Het CBP heeft ZN in maart 2008 uitgenodigd voor een hoor-

voorgelegd. In 2003 verleende het CBP voor die gedragscode een goed-

zitting met betrekking tot een voornemen tot handhaving. Tijdens deze

keurende verklaring met een geldigheidsduur van vijf jaar. Voor de

hoorzitting heeft het CBP onder meer met ZN afgesproken dat ZN de

financiële instellingen betekende dit dat de geldigheid van de verklaring

zorgverzekeraars indringend zou meegeven dat detailcontrole – zowel

in 2008 afliep.

in het kader van materiële controle als in het kader van fraudeonderzoek

NVB en VvV hebben een concept voor een nieuwe gedragscode aan het

– alleen is toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van de persoon

CBP voorgelegd. Deze conceptgedragscode is door het CBP beoordeeld.

wiens persoonsgegevens het betreft. Ook zijn afspraken gemaakt over

Inmiddels hebben NVB en VvV een gewijzigd concept voor een nieuwe

de termijn waarop het CBP een concept van de nieuwe gedragscode

gedragscode opgesteld en aan het CBP voorgelegd met het verzoek

tegemoet zou kunnen zien. In het licht van deze afspraken heeft het CBP

om een goedkeurende verklaring. Dit verzoek is in behandeling. Naar

zijn voornemen tot handhaving aangehouden.

verwachting kan de goedkeurende verklaring begin 2009 worden
afgegeven.

Eind 2008 heeft het CBP het signaal gekregen dat een zorgverzekeraar,
ondanks het ontbreken van een goedgekeurde gedragscode, toch

De Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens van de

patiëntengegevens heeft opgevraagd bij zorgaanbieders. Het CBP heeft

Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus.

hier een onderzoek naar ingesteld. De resultaten van dit onderzoek zul-

De Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus (NVH) heeft

len in de eerste helft van 2009 bekend worden. Inmiddels heeft ZN een

een concept voor een nieuwe gedragscode ingediend met het verzoek

concept voor een nieuwe, zelfstandige, Gedragscode Zorgverzekeraars

voor een goedkeurende verklaring. Dit verzoek is in behandeling geno-

aan het CBP voorgelegd met het verzoek om een goedkeurende verkla-

men en heeft in november 2008 geleid tot een bespreking tussen NVH

ring af te geven. Dit verzoek is nog in behandeling.

en CBP. De NVH heeft hierop aangekondigd een gewijzigd concept voor
een gedragscode aan het CBP te zullen voorleggen. Na ontvangst daar-

De Gedragscode Nederlandse Vereniging van Incasso-

van zal het CBP de aanvraag beoordelen.

ondernemingen
De Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen (NVI) dien-

Gedragscode zorgverzekeraars

de ook een concept voor een gedragscode in bij het CBP. Het CBP

In 2006 is de gedragscode door het VvV, de NVB en Zorgverzekeraars

heeft deze gedragscode beoordeeld. Op basis van deze beoordeling

Nederland (ZN) aangevuld met een ‘Addendum Zorgverzekeraars’ met

zal begin 2009 een gesprek plaatsvinden tussen NVI en CBP.
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Slimme energiemeters
Op 17 juni 2008 bracht het CBP een kritisch advies uit over het wetsvoorstel dat de invoering van de zogeheten ‘slimme energiemeter’ regelt. Het
wetsvoorstel was in strijd met de Wbp, met name omdat het wets
voorstel voorzag in het verzamelen en beschikbaar stellen van kwartierwaarden c.q. uurwaarden over het energieverbruik, ongeacht de toestemming van de consument. Dit zou hebben geleid tot inbreuk op de
persoonlijke levenssfeer, omdat de zeer gedetailleerde verbruiks
gegevens inzicht geven in de leefwijze van de consument. Daarnaast
was naar het oordeel van het CBP het wetsvoorstel ook op andere voor
de bescherming van de persoonsgegevens essentiële punten onduidelijk. Het College adviseerde de minister van Economische Zaken het
wetsvoorstel aan te passen.
Uit een brief aan de Tweede Kamer en een nota van wijziging blijkt dat
de minister het advies van het CBP ter harte heeft genomen. Verwerking
van de gegevens over het energieverbruik mag alleen met toestemming
van de consument, of er moet een noodzaak bestaan voor die verwerking. Daarmee is de invoering van deze energiemeter alsnog omkleed
met privacywaarborgen.

Doorgifte persoonsgegevens naar derde
landen
In 2008 is het aantal aanvragen voor een vergunning voor doorgifte van
persoonsgegevens naar derde landen gestegen. Opvallend is de bijna
verdubbeling van het aantal aanvragen voor een vergunning voor doorgifte van persoonsgegevens waarbij gebruik is gemaakt van een ongewijzigd modelcontract. Waarschijnlijk is de vereenvoudigde snelle procedure de oorzaak van de stijging van dit soort aanvragen.
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Vervoer
Na jarenlang getouwtrek over het gebruik van reisgegevens
voor marketingdoeleinden na invoering van de OV-chipkaart zijn
de openbaarvervoerbedrijven uiteindelijk met een systeem
daarvoor over de brug gekomen dat de toets aan de Wbp kan
doorstaan. Het CBP controleert de implementatie en naleving van
de vastgestelde normen.
Ook het systeem voor kilometerbeprijzing kan leiden tot een
gedetailleerd beeld van het reisgedrag, nu van individuele
automobilisten. Het CBP heeft in de Tweede Kamer gepleit voor
dataminimalisatie.
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handel en diensten
vervoer
Het volgen van auto’s die zich op bepaalde trajecten begeven

voorgestelde systeem een gerechtvaardigd belang behelst en dus

raakt alle autorijdende burgers, ook degenen die niets te ver

geen strijd oplevert met het gestelde in artikel 8 onder f Wbp.

bergen hebben. Het CBP heeft voor de automatische kenteken-

In november 2008 heeft het CBP de Staatssecretaris van Verkeer

herkenning richtsnoeren ontwikkeld. Deze vorm van tracking and

en Waterstaat over deze resultaten geïnformeerd.

tracing moet noodzakelijk zijn en met waarborgen omkleed.
Voorkomen moet worden dat elke automobilist wordt beschouwd

• Onderzoek RET

als potentiële verdachte.

In een brief van 31 oktober 2008 heeft de Staatssecretaris van
Verkeer en Waterstaat de Tweede Kamer op de hoogte gesteld van

De OV-chipkaart

haar besluit om met ingang van 29 januari 2009 het verplicht
accepteren van de nationale vervoerbewijzen (de strippenkaart)

• Onderzoek GVB

in de Rotterdamse metro te beëindigen. Reizigers kunnen met

In januari 2008 heeft het CBP het onderzoeksrapport OV-Chipkaart.

ingang van die datum uitsluitend met een OV-chipkaart gebruik

Verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de OV-

maken van de metro. Met dit besluit is een nieuwe fase aange

chipkaart bij het GVB te Amsterdam gepubliceerd. Het CBP

broken in de invoering van de OV-chipkaart. Dit is voor het CBP

concludeerde dat de werking van de OV-chipkaart in het

aanleiding geweest een ambtshalve onderzoek te starten naar de

Amsterdamse metronet in strijd was met de Wbp. In reactie daar-

implementatie en naleving van de normen zoals die zijn vast

op heeft het GVB mede namens de OV-bedrijven het CBP mee

gesteld in het onderzoek naar de verwerking van persoons

gedeeld een aantal maatregelen te zullen treffen waarmee wordt

gegevens ten behoeve van de OV-chipkaart bij GVB te

voldaan aan de eisen die de Wbp stelt.

Amsterdam.

De OV-bedrijven zullen onder meer geen persoonsgegevens

Nu de reiziger vanaf 29 januari 2009 geen keuzemogelijkheid

(meer) verwerken als een reiziger een persoonsgebonden chip-

meer heeft tussen het gebruik van de OV-chipkaart of de strip-

kaart afneemt zonder een specifiek product van het OV-bedrijf

penkaart, is het van belang dat wordt getoetst in hoeverre de

(bijv. een abonnement). Voorts zal de informatievoorziening aan

eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt aan de

de reiziger worden verbeterd en zullen de OV-bedrijven minimaal

OV-chipkaart worden nageleefd. Het CBP vroeg daarom antwoord

eenmaal per twee jaar een onafhankelijke privacyaudit laten uit-

op de volgende vragen:

voeren.

1.		Heeft RET zoals is toegezegd in de brief van 14 januari 2008
alle persoonsgegevens die zijn vastgelegd bij de aanschaf

• Marketing en gerechtvaardigd belang

van de persoonsgebonden OV-chipkaarten zonder abonne-

De openbaarvervoerbedrijven dienen op grond van de Wbp aan

ment uit de bestanden verwijderd en vernietigd? Heeft RET

te tonen dat het gebruik van (gedetailleerde) reisgegevens voor

sindsdien bij de aanschaf van een persoonsgebonden kaart

marketingdoeleinden (het bedrijfsbelang) prevaleert boven het

zonder product geen persoonsgegevens meer in zijn admini-

privacybelang van de reiziger. Na een langdurige tweespraak tus-

stratie vastgelegd en zal RET ook na 29 januari 2009 geen

sen het CBP en de Nederlandse Spoorwegen, die mede namens

persoonsgegevens bij de aanschaf van een persoonsgebonden

alle OV-bedrijven optrad, zijn de OV-bedrijven tenslotte met een
voorstel over de brug gekomen voor het gebruik van reisgegevens

kaart zonder product vastleggen?
2.		Heeft RET zijn informatievoorziening aan de reiziger (als

voor marketingdoeleinden.

bedoeld in artikelen 33 en 34 van de Wbp) verbeterd, dat

De OV-bedrijven zullen ten behoeve van reizigersgroei en rei

wil zeggen is de informatievoorziening juist, volledig en

zigersspreiding gebruik maken van een beperkt aantal gefilterde

begrijpelijk?

reisgegevens, zoals over reizen binnen en buiten de spits en over

Op basis van de door RET gegeven antwoorden is het CBP tot de

voorkeurstrajecten, die aan de persoonsgegevens van de klanten

conclusie gekomen dat er vooralsnog geen aanleiding is tot het

kunnen worden gekoppeld. Met deze gegevens kunnen OV-

nemen van vervolgstappen. RET heeft afdoende aangetoond dat

bedrijven reizigers bereiken voor een betere serviceverlening,

er geen persoonsgegevens meer worden verwerkt ten behoeve

bijvoorbeeld voor het aankondigen van vertragingen op vaste

van de persoonsgebonden OV-chipkaart en dat de informatie-

reistrajecten, of voor het doen van aanbiedingen om buiten de

voorziening is verbeterd.

spits te gaan reizen. Gelet op de politiek-maatschappelijke wensen die gesteld worden aan het openbaar vervoer (meer reizigers),

• Bewaartermijnen

de bedrijfseconomische belangen van de OV-bedrijven en de aan-

De OV-bedrijven hebben eind juni 2008 een schriftelijk overzicht

dacht voor de bescherming van de persoonsgegevens van rei

van de bewaartermijnen aan het CBP verstrekt. Aangetoond dient

zigers, heeft het CBP geconcludeerd dat het door de OV-bedrijven

te worden welke gegevens voor welk doel noodzakelijk zijn. Dat
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politie en justitie

betekent dat niet meer gegevens worden bewaard dan strikt

Het CBP is ook van oordeel dat ongeacht het feit dat mogelijk in

noodzakelijk. Het CBP betwijfelt of de Belastingdienst dient te

de toekomst de uitvoering van het kilometerprijssysteem volledig

beschikken over gedetailleerde reisgegevens. Aangezien over de

door de markt zal plaatsvinden, de automobilist moet kunnen

fiscale bewaartermijnen nog steeds geen helderheid is verschaft

blijven kiezen voor een registratievoorziening die uitsluitend

en er ook nog onduidelijkheid is over het bewaren van reis

geaggregeerde gegevens naar de inningsorganisatie verzendt,

gegevens ten behoeve van (vermeende) fraude, kan door het CBP

dus zonder tussenkomst van een private dienstverlener.

over de toelaatbaarheid van de bewaartermijnen nog geen definitief oordeel worden gegeven.

Automatische kentekenherkenning
Het CBP heeft in 2008 richtsnoeren ontwikkeld voor de toepassing

Kilometerprijs

van automatische kentekenherkenning door de politie. De priva-

Het doel van de kilometerprijs – ‘Anders betalen voor mobiliteit’ -

cytoezichthouder geeft hiermee invulling aan de wettelijke nor-

– is zorg te dragen voor de verbetering van de bereikbaarheid en

men die bij automatische kentekenherkenning moeten worden

de daarmee verband houdende kwaliteit van de leefomgeving.

nageleefd. Het CBP geeft in het document aan dat automatische

Daarom wordt een prijs voor het rijden met een motorrijtuig

kentekenherkenning – naar de Engelse benaming Automatic Num

geïntroduceerd die afhankelijk is van het gebruik en niet van het

ber Plate Recognition aangeduid als ANPR – onder voorwaarden is

bezit van een motorrijtuig.

toegestaan. De richtsnoeren zijn begin 2009 gepubliceerd en ter

Het CBP heeft op diverse momenten, onder meer tijdens de hoor-

consultatie verspreid. Het CBP acht het van belang dat zij aanslui-

zitting van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat van de

ten bij de praktijk. Indien daar aanleiding toe is zullen de richt-

Tweede Kamer op 31 januari 2008, zijn zorgen geuit over het

snoeren na de consultatieronde worden aangepast. De definitieve

systeem voor kilometerbeprijzing. De grootste zorg van het CBP is

richtsnoeren zullen in de Staatscourant worden gepubliceerd.

dat een dergelijk systeem kan leiden tot een gedetailleerd beeld
van het reisgedrag van individuele automobilisten, waardoor in

ANPR is een methode om gescande kentekens op automatische

feite een (nationaal) volgsysteem ontstaat. Dat is een te ingrij-

wijze te vergelijken met een verzamelbestand waarin een selectie

pende inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.

van kentekens is opgenomen. Deze vergelijking kan een ‘hit’

In dat licht heeft het CBP dan ook het wetsvoorstel Kilometerprijs

opleveren: een signaal dat een kenteken wordt herkend. Naar

beoordeeld.

aanleiding van een hit kan direct een actie plaatsvinden. Een
‘no-hit’ betekent dat een gescand kenteken niet voorkomt in het

26

Het wetsvoorstel biedt een aantal registratievoorzieningen waar-

vergelijkingsbestand en dat dit kenteken dus niet wordt gezocht

uit de automobilist moet kiezen:

in het kader van de ANPR-actie. De politie past de methode van

(i)		De zogenaamde ‘dikke’ registratievoorziening waarbij uit

automatische kentekenherkenning al enige tijd toe, terwijl de

sluitend gebruik wordt gemaakt van geaggregeerde verplaat-

juridische aspecten ervan nog niet zijn uitgekristalliseerd. Deze

singsgegevens. De aggregatie vindt plaats in de registratie-

onduidelijkheid kan ten koste gaan van de bescherming van per-

voorziening, waarna deze gegevens naar het inningsbureau

soonsgegevens van automobilisten. De richtsnoeren beogen aan

worden gestuurd voor het opmaken van de factuur;

deze onduidelijkheid een eind te maken. De richtsnoeren bepalen

(ii)	De zogenaamde ‘dunne’ registratievoorziening, waarbij

dat de politie niet alle gescande gegevens mag bewaren of ver-

gebruik wordt gemaakt van een private dienstverlener die de

werken. Gescande kentekens die na vergelijking met kentekens

verplaatsingsgegevens aggregeert en vervolgens verzendt

in een bestaand bestand leiden tot een hit, kunnen worden ver-

aan het inningsbureau;

werkt zolang zij noodzakelijk zijn voor het vastgestelde doel.

(iii)	idem als (ii) met dien verstande dat na uitdrukkelijke toestem-

Gescande kentekens die niet leiden tot een hit, moeten direct

ming van de automobilist gebruik kan worden gemaakt van

worden vernietigd. Als de politie deze gegevens wel bewaart,

de verplaatsingsgegevens door de private dienstverlener.

bijvoorbeeld omdat dit handig is voor mogelijk onderzoek in de

Een kilometerprijssysteem met een registratievoorziening als

toekomst, wordt iedereen die over een weg rijdt waar kenteken-

bedoeld onder (i) beschermt de privacy van een automobilist

herkenning plaatsvindt in feite als een potentiële verdachte

beter dan een systeem met de registratievoorziening als bedoeld

beschouwd. Dit leidt tot een niet-gerechtvaardigde inbreuk op de

onder (ii) en (iii). Het CBP heeft daarom de voorkeur voor deze

persoonlijke levenssfeer en is in strijd met de wet. De gegevens

variant. Hiermee wordt immers dataminimalisatie bereikt, ligt de

mogen ook niet worden bewaard ten behoeve van nog niet

zeggenschap over de gegevens bij de betrokkene en is het risico

bestaande onderzoeken. Het volgen van bekenden van de politie

op (ongewenst) nevengebruik gering.

is in beginsel alleen toegestaan als er een concrete verdenking is.

Jaarverslag 2008 > activiteiten
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vervoer
ANPR ten behoeve van de Belastingdienst

Het alcoholslot is een ademtester met een daaraan gekoppelde

Het CBP heeft van het Regionaal politiekorps Brabant Zuid-Oost

registratie-unit die in een motorrijtuig wordt ingebouwd en fun-

een melding ontvangen van een geheel of gedeeltelijk geauto

geert als een startonderbreker. De bestuurder kan de start

matiseerde verwerking van persoonsgegevens in het kader van de

onderbreking alleen opheffen door het met goed gevolg afleggen

toepassing van automatische nummerplaatherkenning, ANPR.

van een ademtest. Daarnaast kan het alcoholslot onderweg wor-

De voorgenomen verwerking telde een drietal doelen, te weten:

den gebruikt om de bestuurder periodiek te laten blazen. Als deze

controle op de naleving van belastingwetgeving, controle op regis

teveel op heeft, wordt verder rijden onmogelijk. Het alcoholslot is

tratie van kentekens binnen de RDW en controle op openstaande

dus een fysieke barrière voor de bestuurder om met alcohol op te

boetes van het CJIB.

gaan rijden. Aan de verplichting om met een alcoholslot te rijden

Naar aanleiding van de melding heeft het CBP een voorafgaand

wordt de verplichting tot het volgen van een begeleidings

onderzoek (VO) ingesteld omdat de voorgenomen verwerking het

programma gekoppeld.

vastleggen van persoonsgegevens op grond van eigen waar
neming behelsde zonder de betrokkene daarvan op de hoogte te

Het CBP onderkent het grote maatschappelijke belang om door

stellen, zoals bedoeld in artikel 31, eerste lid, onder b Wbp. Het

middel van het alcoholslotprogramma het aantal verkeers

CBP achtte alleen voor de ‘controle op de naleving van belasting-

slachtoffers ten gevolge van alcoholmisbruik terug te dringen.

wetgeving’ de Wbp van toepassing, zodat de beoordeling van het

Desalniettemin heeft het een aantal aanmerkelijke bezwaren

VO alleen hierop ziet.

tegen het voorliggende voorstel:

Het CBP is van oordeel dat de voorgenomen verwerking in strijd is

a.		In het wetsvoorstel is te weinig aandacht voor de privacy

met artikel 6 Wbp. De verwerking van gegevens door de politie in

aspecten. Gelet op de verregaande inbreuk op de persoonlijke

politiebestanden is geregeld in de Wet politiegegevens en dient

levenssfeer en het bijzondere karakter van de gegevens, dient

plaats te vinden in het kader van de uitvoering van de politietaak.

in het wetsvoorstel zèlf onder meer aandacht te worden

Het opnemen in politiebestanden van persoonsgegevens die val-

geschonken aan het doel van de verwerking van persoons

len onder het regime van de Wbp, is naar het oordeel van het CBP

gegevens, door wie deze gegevens worden verwerkt en wie

niet in overeenstemming met het zorgvuldigheidsvereiste dat de

op welke gronden toegang heeft tot de geregistreerde

Wbp aan de verwerking van persoonsgegevens stelt.

gegevens.

Zouden de Belastingdiensthits opgeslagen worden in een Wbp-

b.		Er worden ook gegevens vastgelegd van andere gebruikers

bestand bij het korps, zodat sprake zou zijn van een gescheiden

van de auto met het alcoholslot: ook zij zullen voor het starten

verwerking in bijbehorende bestanden, dan is het bewaren van

van de auto moeten blazen en vervolgens ook periodiek tij-

die hits door het korps evenmin in overeenstemming met de Wbp.

dens de rit. Al deze blaasgegevens worden geregistreerd.

Er is geen aanwijsbare grondslag voor het bewaren van deze

Omdat het niet mogelijk is op betrouwbare wijze deze blaas-

gegevens en het bewaren van hits is evenmin noodzakelijk voor

gegevens te scheiden van de gegevens die daadwerkelijk

de verwerkelijking van het doeleinde waarvoor deze gegevens

behoren bij de alcoholslotkandidaat is in het voorstel bepaald

worden verzameld. Bovendien is de kwaliteit van de gegevens

dat alle gegevens uit het alcoholslot geacht worden afkomstig

voor een ANPR-actie van groot belang, zeker wanneer de politie

te zijn van de alcoholkandidaat. Alles dient daarom in het

samenwerkt met of ANPR toepast ten behoeve van andere organi-

werk te worden gesteld om alternatieven te ontwikkelen om

saties. De kwaliteit van de gegevens wordt ondermijnd doordat de

betrouwbaarder te registreren. Het CBP adviseert om tijdens

mogelijkheid bestaat oude gegevens, zoals bijvoorbeeld eerdere

het nu lopende testprogramma naar mogelijke verbeteringen

hits, te gebruiken voor volgende acties.

te zoeken.

Het politiekorps heeft mede naar aanleiding van de conclusies van
het CBP aangegeven de voorgenomen verwerking niet tot uit
voering te brengen.

Alcoholslot
Het doel van het alcoholslotprogramma is het aantal verkeers
doden en -gewonden als gevolg van alcoholmisbruik terug te
brengen. Het programma richt zich met name op de groep zware
drinkers, omdat is gebleken dat daarop de bestaande hand
havings- en voorlichtingscampagnes onvoldoende effect
ressorteren.
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Gezondheidszorg
De verwerking van gegevens over iemands gezondheid vergt
extra zorgvuldigheid en goede beveiliging. In het wetsvoorstel
dat het Elektronisch Patiëntendossier regelt is rekening gehouden
met het zeer kritische advies dat het CBP daarover heeft
uitgebracht.
Ook op andere terreinen in de zorg waarbij persoonsgegevens
worden uitgewisseld wijst het CBP er op dat burgers en in het
bijzonder patiënten er recht op hebben te weten wie, wanneer en
op welke wijze de beschikking heeft over hun gegevens.

28
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gezondheidszorg
Elektronisch Patiëntendossier

zorgverzekeraars en bepaalde andere instanties aan het CAK.

Begin 2009 is het wetsvoorstel dat het Elektronisch Patiëntendossier

Het grootste probleem bij dit wetsvoorstel is de automatische

regelt in de Tweede Kamer behandeld. In dit wetsvoorstel is op

selectie van personen die mogelijk recht hebben op een tege-

belangrijke punten rekening gehouden met het kritisch advies dat

moetkoming. Het gaat immers om een selectie op basis van de

het CBP in 2008 heeft uitgebracht.

medische gegevens van de betrokkenen. Gezondheidsgegevens

In beginsel krijgt nu alleen de beroepsbeoefenaar die een

zijn bijzondere persoonsgegevens die alleen rechtmatig worden

behandelrelatie heeft met een patiënt toegang tot diens medisch

verwerkt als aan stringente eisen wordt voldaan. De verant

dossier. Indien een beroepsbeoefenaar toegang zoekt tot het dos-

woordelijke moet zich kunnen beroepen op een grondslag voor

sier maar (nog) niet aan de toegangsvoorwaarden voldoet, dient

de verwerking en dient een ontheffing te hebben op het verbod

hij onder meer uitdrukkelijk te verklaren dat er sprake is van een

om bijzondere persoonsgegevens te verwerken. Uit het hem voor

behandelrelatie. Door deze maatregelen wordt de privacy van

advies voorgelegde wetsvoorstel blijkt naar het oordeel van het

patiënten beter gewaarborgd.

CBP niet eenduidig hoe aan deze eisen wordt voldaan. De grond-

Het wetsvoorstel regelt voorts dat door middel van ‘logging’ wordt

slag en ontheffing moeten in de memorie van toelichting worden

bijgehouden welke beroepsbeoefenaren toegang vragen tot een

aangeduid en nader onderbouwd. Het moet duidelijk zijn waarom

patiëntendossier. Naar aanleiding van het advies van het CBP zal

het noodzakelijk is zonder aanvraag van de betrokkene diens

in een apart bestand worden bijgehouden welke beroeps

gezondheidsgegevens te verwerken. Omdat de mensen om wie

beoefenaren toegang tot een dossier hebben verzocht, terwijl zij

het gaat zijn te kwalificeren als hoog-risicoverzekerden, moet in

niet aan de toegangsvoorwaarden voldeden. Hierdoor kan ach-

het wetsvoorstel als extra waarborg worden opgenomen dat de

teraf controle plaatsvinden op een juist gebruik van het systeem.

gegevens niet voor een ander doel worden gebruikt dan voor het

Het CBP heeft in 2008 in dit verband ook aandacht gevraagd voor

verstrekken van tegemoetkomingen. Ook heeft het CBP gewezen

de beveiliging van de toegang tot het EPD door de patiënt. In

op de eisen die de Wbp stelt aan het geautomatiseerd verlenen

eerdere stadia werd uitgegaan van de komst van de elektronische

van beschikkingen. Ook dient de wet een bezwaarmogelijkheid te

Nederlandse identiteitskaart (eNIK) als identificatie- en authen

bevatten voor betrokkenen, als hun gegevens worden verwerkt

ticatiemiddel voor de patiënt. In afwachting van de eNIK heeft de

op basis van een andere grondslag dan toestemming.

minister van VWS besloten om alternatieve toegangsmiddelen in

Het CBP heeft de staatssecretaris geadviseerd met deze punten

kaart te brengen.

rekening te houden alvorens het wetsvoorstel in te dienen bij de

Het CBP heeft aangegeven dat rekening moet worden gehouden

Tweede Kamer.

met een aantal aspecten, waaronder de risico’s van de verwerking
en de aard van de te beschermen gegevens. In ieder geval dient

Gebruik BSN in de zorg

een zorgvuldig uitgifteproces te worden gegarandeerd om iden

Eind 2007 is het sofinummer voor Nederlandse ingezetenen ver-

titeitsfraude en onrechtmatige toegang tot het EPD te voorkomen.

vangen door het burgerservicenummer (BSN). Hoewel het BSN

Daarnaast heeft het CBP aangegeven dat het gebruik van een

qua nummer gelijk is aan het sofinummer, mag het BSN op grond

zogenaamde ‘two-factor authentication’ voor de hand ligt. Op

van de nieuwe wetgeving door veel meer organisaties en voor

advies van het CBP is een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd

veel meer doeleinden worden gebruikt. Het BSN wordt bijvoor-

naar de beveiligingeisen ten aanzien van identificatie en authen

beeld ook in de zorgsector verwerkt, als nummer om patiënten/

ticatie voor toegang van de patiënt tot het EPD (TK 27529, nr. 53,

verzekerden uniek te kunnen identificeren.

Bijlage).

Omdat het BSN een uniek persoonsnummer is, maakt het ook de
koppeling van persoonsgegevens van dezelfde persoon uit ver-

Tegemoetkoming mensen met gezondheids
problemen

schillende bestanden gemakkelijker. Dit heeft voordelen maar is

Omdat mensen met gezondheidsproblemen noodgedwongen

De minister van VWS heeft daarom een ministeriële regeling

meer geld uitgeven aan gezondheidszorg dan de gemiddelde

voorbereid, die bepaalt dat de verwerking en verstrekking van

verzekerde, hebben zij recht op een financiële tegemoetkoming

persoonsgegevens, waaronder het BSN, door zorgverleners moet

van de Staat. Deze tegemoetkoming wordt verstrekt door het

voldoen aan een bepaald niveau van informatiebeveiliging. Ook

Centraal Administratiekantoor (CAK). Om een tegemoetkoming te

bevat de regeling voorschriften met betrekking tot de beveiligde

kunnen verstrekken moet het CAK beschikken over de persoons-

toegang tot de Sectorale Berichten Voorziening in de Zorg (SBV-Z).

riskant wanneer persoonsgegevens in verkeerde handen vallen.

gegevens van deze groep verzekerden met gezondheids

Via de SBV-Z kan de zorgsector toegang krijgen tot de organisatie

problemen. Het Wetsvoorstel tegemoetkoming mensen met

die verantwoordelijk is voor de organisatie en het beheer van het

gezondheidsproblemen creëert de wettelijke basis voor de ver-

BSN (de Beheervoorziening BSN).

strekking van persoonsgegevens van deze groep mensen door
Jaarverslag 2008 > activiteiten

29

> activiteiten
De minister heeft het CBP verzocht advies uit te brengen over een

volledig hadden betaald.

concept van deze ministeriële regeling. Het CBP heeft de minister

Het CBP heeft deze zwarte lijsten om verschillende redenen

verzocht aan verschillende punten op passende wijze aandacht te

onrechtmatig verklaard. De cliënt werd om toestemming gevraagd

besteden. Zo stelde de conceptregeling dat de gegevens

voor het opnemen van zijn gegevens op een zwarte lijst. Aangezien

verwerking door zorgverleners moest voldoen aan de norm voor

er echter sprake is van een afhankelijke relatie tussen cliënten en

informatiebeveiliging van de Stichting Nederlands Normalisatie-

zorgaanbieders en cliënten zich in de praktijk vaak niet in de posi-

Instituut (NEN), NEN 7510, ‘dan wel aan dezelfde mate van

tie bevinden om te weigeren toestemming te verlenen, is deze

beveiliging als beoogd met de NEN 7510’. Dat laatste zou naar het

toestemming niet rechtsgeldig. Ook is niet de afweging gemaakt

oordeel van het CBP standaardisatie en samenwerking tussen

in welk geval de schade voor de zorgaanbieders opweegt tegen

instellingen bemoeilijken en ook het toezicht op de naleving van

de schade die de cliënten lopen door opname op een zwarte lijst.

deze bepaling lastiger maken. Het CBP heeft daarom geadviseerd

Tot slot zijn onder meer geen passende waarborgen getroffen,

naleving van de NEN 7510 als voorwaarde te stellen. Dit advies is

zoals de verplichting eerst andere (buiten)gerechtelijke middelen

door de minister opgevolgd.

in te zetten (zoals vooraf betaling vragen en/of het bieden van de
mogelijkheid een betalingsregeling te treffen) en het opnemen

Zorg en dwang

van extra waarborgen voor minderjarige cliënten.

Het conceptwetsvoorstel Zorg en Dwang regelt de mogelijkheid

De verantwoordelijke heeft na de uitspraak van het CBP de zwarte

tot het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen op en het

lijsten gesloten.

verlenen van onvrijwillige zorg aan mensen met psychogeriatrische
problemen (meestal dementie) of een verstandelijke beperking,

Collectieve zorgverzekeringen

die niet in een instelling zijn opgenomen. Maatregelen en

Bij de inwerkingtreding van de Zorgverzekeringswet op 1 januari

onvrijwillige zorg moeten tevoren worden vastgelegd in een zorg-

2006 zijn verschillende collectieve contracten afgesloten met

plan, dat deel uitmaakt van het cliëntendossier. Het CBP heeft de

zorgverzekeraars. Op basis van deze collectieve contracten kon-

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geadviseerd over

den groepen burgers een voordeliger zorgverzekering afsluiten.

de verstrekking van persoonsgegevens van cliënten aan derden.

Deze contracten hadden veelal een looptijd van drie jaar, zodat zij

Over de toepassing van onvrijwillige zorg en vrijheidsbeperkende

eind 2008 afliepen. Bij collectieven die vervolgens een contract

maatregelen op cliënten dient volgens het wetsvoorstel overleg

sloten met een andere zorgverzekeraar rees de vraag op welke

plaats te vinden tussen bepaalde hulpverleners. Het CBP gaat

wijze de collectief verzekerden gericht konden worden geïnfor-

ervan uit dat daarbij persoonsgegevens van de cliënt worden

meerd over deze wijzigingen, waarna zij zouden kunnen besluiten

verstrekt. Omdat die gegevens vallen onder het medisch beroeps-

al dan niet over te stappen naar de verzekeraar waarmee het

geheim, mogen deze alleen in geval van overmacht, toestemming

nieuwe collectieve contract was gesloten. Complicaties hierbij

van de cliënt of een wettelijk voorschrift aan derden worden ver-

waren onder andere dat collectieven geen overzicht hebben van

strekt. Het ligt gezien de doelgroep niet erg voor de hand om van

de personen die op basis van de collectieve overeenkomst een

toestemming uit te gaan. Het CBP adviseert daarom een wettelijke

individuele verzekeringsovereenkomst hebben gesloten en dat

bepaling te creëren die de zorgverantwoordelijke verplicht om bij

verzekerden niet noodzakelijkerwijs aan het einde van de collec-

de uitvoering van het desbetreffend wetsartikel de daarvoor

tieve overeenkomst nog steeds bij dezelfde verzekeraar zijn

noodzakelijke persoonsgegevens te verstrekken aan de des

verzekerd omdat zij jaarlijks van verzekeraar kunnen wisselen.

kundigen die in het overleg worden betrokken.

De minister van VWS heeft het CBP verzocht hierover advies uit te

Wat betreft de inzage in cliëntendossiers door de Inspectie voor

brengen.

de Gezondheidszorg adviseert het CBP dat bij inzage van een

Het CBP heeft de minister laten weten dat vanuit het oogpunt van

dossier zonder toestemming aantoonbaar moet zijn dat goed

de Wbp twee opties de voorkeur verdienen. De eerste houdt in dat

toezicht niet op een andere, minder ingrijpende manier kan

bij het sluiten van een overeenkomst met de zorgverzekeraar op

worden uitgevoerd.

basis van een collectief contract als voorwaarde kan worden
gesteld dat de zorgverzekeraar de NAW-gegevens van de betrok-
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Zwarte lijsten cliëntenzorg

kene mag verstrekken aan het collectief.

Het CBP heeft ambtshalve onderzoek gedaan naar ‘zwarte lijsten’

Een tweede optie is het verstrekken van NAW-gegevens door

van cliënten van tandartsen/orthodontisten en fysiotherapeuten.

verzekeraar A (de verzekeraar waarmee het eerste collectieve

Deze waarschuwingslijsten, die door alle aangesloten beroeps

contract was gesloten) aan verzekeraar B (de verzekeraar waarmee

beoefenaren in een bepaalde sector konden worden geraad-

het nieuwe collectieve contract is gesloten) zonder tussenkomst

pleegd, bevatten de gegevens van cliënten die een rekening van

van het collectief. Aangezien dit niet in het belang van zorg

hun tandarts/orthodontist dan wel fysiotherapeut niet of niet

verzekeraar A is, zouden de zorgverzekeraars gezamenlijk
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handel
gezondheidszorg
en diensten
afspraken kunnen maken op dit punt. Alvorens verzekeraar A de

zorgverzekeraars in strijd met de Wbp handelen indien zij ver

gegevens aan verzekeraar B mag verstrekken moet hij echter wel

zekerden onvoldoende informeren over gegevensverstrekking in

een belangenafweging maken tussen de belangen van verzeke-

het kader van COV.

raar B (bedrijfsbelang) en de belangen van de groep betrokkenen.

Met behulp van COV kunnen zorgverleners controleren of iemand

De verzekeraar is verplicht de betrokkene vooraf te informeren

verzekerd is, bij welke zorgverzekeraar de verzekering loopt en

over de voorgenomen verstrekking en hem in de gelegenheid te

welk pakket het betreft. Bij COV worden onder meer naam-, adres-

stellen hiertegen bezwaar te maken (opt out). Indien de betrok-

en woonplaatsgegevens aan alle deelnemende zorgverleners

kene bezwaar maakt, mag de verwerking (die immers plaatsvindt

verstrekt waardoor zeer veel mensen toegang hebben tot deze

met het oog op marketing en het belang van de betrokkene bij

gegevens. Het CBP benadrukt dat het tonen van adresgegevens

een goedkope zorgverzekering) niet plaatsvinden. Verder moeten

aan alle deelnemende zorgverleners een groot risico vormt voor

de verzekerden, bijvoorbeeld op het moment dat zij de overeen-

mensen die reden hebben hun verblijfplaats geheim te houden.

komst sluiten, worden geïnformeerd over de voorgenomen gege-

Alleen als zij weet hebben van de volle omvang van de gegevens-

vensverstrekking ten tijde van het beëindigen van de collectieve

verwerking kunnen zij het risico dat dit voor hen oplevert beoor-

overeenkomst (indien zij op dat moment nog steeds bij de betref-

delen en op basis daarvan bezwaar tegen de verwerking maken.

fende verzekeraar verzekerd zijn) en moeten zij de mogelijkheid

Het CBP zal in de nabije toekomst blijvend aandacht hebben voor

krijgen hiertegen bezwaar te maken. Ook moeten de verzekeraars

de toepassing ‘Controle Op Verzekering’ en vergelijkbare toe

bepaalde waarborgen inbouwen, zoals het niet-verstrekken van

passingen.

geheime adressen zonder de ondubbelzinnige toestemming van
de betrokkenen.

AWBZ Zorgregistratie
Het CBP heeft in 2008 een onderzoek gestart naar de landelijke

Wanbetalers premie zorgverzekering

verwerking van gegevens die het College Voor Zorgverzekeringen

Er zijn mensen die wel een zorgverzekering hebben afgesloten

(CVZ) in het kader van de AWBZ-brede Zorgregistratie (AZR) voert.

maar de premie hiervoor niet betalen. Hoewel deze personen wel

Onderzocht wordt welke gegevens in het AZR-systeem worden

recht hebben op gezondheidszorg, dragen zij hier niet in finan

verwerkt en of deze verwerking rechtmatig is. De AWBZ-brede

ciële zin aan bij. De minister van VWS heeft een wetsvoorstel

zorgregistratie is een gegevensverwerking van burgers die

voorbereid dat maatregelen bevat om deze wanbetalers alsnog

aanspraak maken op AWBZ-zorg. De taak van het CVZ is voor

voor hun zorgverzekering te laten betalen.

wat betreft de AZR het genereren van wachtlijstinformatie ten

Zodra de premieachterstand een bedrag ter hoogte van zes

behoeve van het Ministerie van VWS. Omdat het hier om zeer

maandpremies heeft bereikt, wordt de verplichting om nominale

gevoelige persoonsgegevens gaat, is van belang dat CVZ slechts

premie aan de zorgverzekeraar te betalen omgezet in een ver-

die gegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor de wachtlijst

plichting om een bestuursrechtelijke premie aan het College voor

informatie. Hiervoor moet het CVZ wel kunnen beschikken over

Zorgverzekeringen (CVZ) te betalen. Hiertoe verstrekken zorgver-

gegevens op individueel niveau, maar niet over tot personen her-

zekeraars en andere instanties persoonsgegevens aan het CVZ.

leidbare gegevens. De resultaten van het onderzoek zullen naar

Het CVZ krijgt de taak de bestuursrechtelijke premie op het

verwachting in het eerste kwartaal van 2009 verschijnen.

(netto)inkomen van de wanbetalers te laten inhouden (broninhouding) en aan zich te laten afdragen, en om de zorgtoeslag als

DIS/risicoverevening

bron voor de bestuursrechtelijke premie naar zich te laten over-

Het CBP heeft in 2005/2006 met de minister van VWS afspraken

maken. Als deze bronnen ontoereikend of niet benaderbaar blij-

gemaakt over de inzet van Privacy Enhancing Technologies bij het

ken, dient het CVZ beslag te leggen op andere bronnen.

gebruik van gegevens in het DBC-informatiesysteem (DIS) en ten

Het CBP heeft het concept van dit wetsvoorstel getoetst aan

behoeve van de risicoverevening in het kader van de

de Wbp. Het College heeft de minister van VWS laten weten dat

Zorgverzekeringswet. Door het gebruik van pseudo-identiteiten

het positief is over de hoofdlijnen van het wetsvoorstel en hem

(een unieke, anonieme codering van een bepaald persoonsgege-

verzocht rekening te houden met een aantal specifieke punten

ven) kan het gebruik van persoonsgegevens worden vermeden.

alvorens het wetsvoorstel in te dienen bij de Tweede Kamer.

Eén van de afspraken is dat periodiek een privacyaudit wordt uit-

Informatieplicht zorgverzekeraars

audit met goed gevolg doorlopen; de volgende privacy-audit

Naar aanleiding van publiciteit over het feit dat via de toepassing

staat voor 2009 op de agenda.

‘Controle Op Verzekering’ (COV) mogelijk geheime adressen zou-

Voor het DIS is nog steeds geen privacyaudit uitgevoerd. De eerste

den kunnen worden achterhaald, heeft het CBP een ambtshalve

privacyaudit wordt in 2009 verwacht. Tot die tijd worden de

onderzoek naar COV uitgevoerd. Het CBP heeft geoordeeld dat

gegevens anoniem aan DIS aangeleverd.

gevoerd. Voor het risicovereveningssysteem is in 2007 de privacy
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Jongeren
Het digitaal verwerken van persoonsgegevens in het algemeen
en in het bijzonder door de overheid vraagt nadrukkelijk om
waarborgen. Dit geldt des te meer als de informatie kinderen
en jongeren betreft. Het CBP richt de aandacht in het bijzonder
op duidelijkheid over het doel waarvoor hun gegevens worden
gebruikt, uitgewisseld en gekoppeld en op voorzieningen die
onrechtmatige gegevensverwerking door hulpverleners, scholen
en overheidsinstanties moeten voorkomen.
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jongeren
Verwijsindex Risicojongeren

In het wetsvoorstel worden de domeinen genoemd die meedoen

Het kan maatschappelijk wenselijk zijn dat hulpverleners door

met de VIR. Om welke instanties daarbinnen en om welke functio-

middel van een elektronisch systeem weten wie uit het hulp

narissen daarvan het gaat, wordt echter niet in de wet maar in een

verleningscircuit nog meer betrokken is bij de jeugdigen met wie

AMvB geregeld. Daarmee mist het voorstel de vereiste bepaald-

zij te maken hebben. Het wetsvoorstel dat de invoering regelt van

heid.

de landelijke Verwijsindex Risicojongeren (VIR) is echter naar het

De doelomschrijving – vroegtijdige en onderlinge afstemming te

oordeel van het CBP in strijd met de privacywetgeving. Het CBP

bewerkstelligen tussen functionarissen, opdat zij jeugdigen tijdig

heeft de minister van Jeugd en Gezin in juni 2008 derhalve gead-

passende hulp, zorg of bijsturing kunnen verlenen om belemme-

viseerd het wetsvoorstel in deze vorm niet in te dienen.

ringen in hun ontwikkeling naar volwassenheid te voorkomen, te

De kritiek van het CBP richt zich vooral op het doel van de verwijs-

beperken of weg te nemen – is in het wetsvoorstel aangescherpt.

index dat onvoldoende concreet is en samen met de onheldere

In de wet zelf zijn hulp, zorg en bijsturing gedefinieerd. De mel-

criteria voor melding van de jeugdige door de hulpverlener

ding wordt gekoppeld aan de professionele betrokkenheid die

onvermijdelijk risico van willekeur in zich bergt.

voortkomt uit de voor de meldingsbevoegde geldende regel

Een verwijsindex is geen doel op zich, maar dient slechts als mid-

geving.

del om een bepaald doel te bereiken. Het conceptwetsvoorstel

Vanuit het domein politie en justitie mogen meldingen uitsluitend

beschrijft de index als een elektronisch systeem waarin meldings-

tot doel hebben de hulp, zorg of bijsturing ten behoeve van jeug-

bevoegden een jeugdige kunnen melden. Dit is een zogenaamd

digen op gang te brengen en te ondersteunen. De verwijsindex

hit/no hit-systeem, waarbij in geval van een melding over dezelfde

dient volgens de minister geen handhavingsdoelen.

jeugdige de meldingsbevoegden een signaal ontvangen met contactgegevens zodat zij de hulp, zorg of bijsturing die zij aan de

Kinderbescherming: spreekrecht

jeugdige verlenen op elkaar af kunnen stemmen. Voor welke spe-

Bij het opleggen en uitvoeren van kinderbeschermings

cifieke problemen de hulp of zorg aan de jongere wordt verleend,

maatregelen, waaronder ondertoezichtstelling, kan het in het

wordt noch in het aan het CBP ter advisering voorgelegde concept

belang van het kind nodig zijn dat een (medisch) hulpverlener zijn

wetsvoorstel noch in de daarbij behorende memorie van toe

zwijgplicht doorbreekt. Op grond van rechterlijke uitspraken is het

lichting nader afgebakend. Ook wordt niet duidelijk gemaakt wat

doorbreken van het beroepsgeheim al toegestaan in het geval van

onder het begrip ‘bijsturing’ moet worden verstaan. Deze doel

een conflict van plichten. In het conceptwetsvoorstel tot her

omschrijving is zo ruim dat de hulp- of zorgverlener of ‘bijstuurder’

ziening van de kinderbeschermingsmaatregelen wordt thans een

daaraan niet kan toetsen of het gerechtvaardigd is de gegevens

spreekrecht opgenomen. De wetgever geeft daarmee aan dat

van de jeugdige aan de verwijsindex te verstrekken. In de lijst met

indien het gaat om het uitwisselen van gegevens die noodzakelijk

aandachtspunten voor het opstellen van een verwijsindex die het

zijn voor de uitvoering van een ondertoezichtstelling, de belangen

CBP in december 2006 aan de staatssecretaris van VWS heeft

afweging in het voordeel van het spreken kan uitvallen. Het CBP

gestuurd – gepubliceerd op www.cbpweb.nl – is reeds gewezen

kan het met een dergelijke uitleg eens zijn, schrijft het in zijn

op de noodzaak het doel van de verwerking uitdrukkelijk te

advies aan de minister van Justitie.

omschrijven en helder onderscheid te maken tussen de doel

De hulpverlener heeft bij een spreekrecht een zekere beoor

stelling jeugdhulpverlening en de doelstelling handhaving van de

delingsvrijheid. Hij moet kunnen verantwoorden waarom hij van

openbare orde. Hiervan geeft het conceptwetsvoorstel geen

dat recht gebruik maakt. Tegenover zijn patiënt of diens wettelijk

blijk.

vertegenwoordiger moet de hulpverlener kunnen uitleggen waar-

Begin februari is het eveneens uiterst kritische advies van de Raad

om hij inlichtingen heeft verstrekt. Het verdient volgens het CBP

van State over het wetsontwerp openbaargemaakt. De Raad stelt

aanbeveling de hulpverlener hierbij behulpzaam te zijn, door een

onder meer dat de verwijsindex de artikel 8 EVRM-toets der nood-

kader te schetsen inzake de mogelijkheid tot spreken. Dat kan

zakelijkheid niet kan doorstaan.

bijvoorbeeld door het opnemen van praktijkvoorbeelden in de

In het wetsvoorstel voor een verwijsindex risicojongeren dat op

memorie van toelichting, maar ook door in overleg met de

6 februari 2009 bij de Tweede Kamer is ingediend is op een aantal

beroepsgroep aan te sturen op een code die het kader voor het

punten, maar in essentie onvoldoende, tegemoet gekomen aan

spreekrecht nader invult. Tijdens een rondetafelgesprek over

de kritiek van het CBP op het concept. Het voornaamste punt van

kindermishandeling waaraan het CBP en instellingen in de jeugd-

kritiek, dat niet is aangetoond dat er een noodzaak is een landelijk

zorg in april 2007 hebben deelgenomen, is duidelijk gemaakt dat

verwijsstelsel in te voeren, blijft overeind. De VIR kan wel het

anders dan vaak werd beweerd, privacywetgeving de uitwisseling

probleem oplossen dat hulpverleners niet van elkaars bestaan

van gegevens tussen hulpverleners niet in de weg staat.

afweten, maar niet het probleem dat men te weinig samenwerkt.

Het spreekrecht dat nu wordt geïntroduceerd voor zogenoemde
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geheimhouders jegens bureau jeugdzorg voor zover het gege-

De conceptteksten scheppen ook verwarring over de vraag wie de

vens betreft die noodzakelijk kunnen worden geacht voor de uit-

verantwoordelijke is voor het register kinderopvang, de minister

voering van de ondertoezichtstelling of die noodzakelijk kunnen

of burgemeester en wethouders. Het is belangrijk te weten wie de

worden geacht om een situatie van kindermishandeling te beëin-

verantwoordelijke is, omdat deze verplicht is ervoor te zorgen dat

digen of een redelijk vermoeden van kindermishandeling te

persoonsgegevens in overeenstemming met de wet worden ver-

onderzoeken, brengt formeel geen wijziging in de situatie die nu

werkt. Het CBP adviseert hierover duidelijkheid te scheppen en

al geldt. Het medisch beroepsgeheim kan alleen worden door

ook om een definitie van register kinderopvang in de wet op te

broken met toestemming of op basis van een wettelijke plicht. Het

nemen.

wetsvoorstel introduceert evenwel geen spreekplicht. Dat bete-

Het derde punt waar het CBP aandacht voor vraagt, is de onduide-

kent dat het spreekrecht een nadere invulling geeft aan de op

lijkheid in het wetsvoorstel over de wijze waarop wordt omgegaan

basis van jurisprudentie in geval van conflict van plichten al

met de Verklaring omtrent het gedrag die gastouders in de toe-

bestaande mogelijkheden om het beroepsgeheim te doorbreken.

komst zullen moeten overleggen voordat zij een gastouderbureau
kunnen starten. Het wetsvoorstel dient duidelijk aan te geven

Informatie over leerlingen

voor welk doel de VOG wordt gevraagd, hoe ermee wordt

In het najaar van 2008 heeft het CBP bij twintig basisscholen ter

omgegaan en op welke wettelijke regeling die verwerking van

plaatse een onderzoek verricht naar de naleving van de infor

persoonsgegevens is gebaseerd.

matieplicht (artikel 33 en 34 Wbp) bij het verstrekken van onderwijskundige rapporten aan scholen in het voortgezet onderwijs.

Verwijsindex Antillianen

Basisscholen zijn verplicht om de ouders van de leerling te infor-

Het CBP heeft op 11 december 2006 voor de duur van twee jaar

meren over gegevensverwerkingen ten behoeve van het onder-

een ontheffing verleend voor het verwerken van persoons

wijskundig rapport. Medio 2009 wordt het onderzoek afgerond en

gegevens op basis van etniciteit in de VIA en in de casusoverleggen

zullen de resultaten bekend worden gemaakt. Naar aanleiding van

in de zogeheten Antillianengemeenten. De Afdeling Bestuurs

dit onderzoek wordt het juridische normenkader voor de infor

rechtspraak van de Raad van State heeft op 3 september 2008

matieplicht nader ingevuld en kenbaar gemaakt aan alle basis-

uitgesproken dat het CBP die ontheffing kon verlenen. Het ver-

scholen.

zoek aan het CBP om de ontheffing wederom voor een termijn van
twee jaar te verlengen is niet doorgezet. Nadat het kabinet in

Financiering kinderopvang

december 2008 aldus had besloten, is het ontheffingsverzoek op

De flinke groei van het aantal kinderen voor wie een kinder

4 februari 2009 ingetrokken.

opvangtoeslag wordt aangevraagd, misbruik en oneigenlijk
gebruik van de wet en zorg om de kwaliteit van de opvang: dit zijn
voor de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
redenen om de Wet kinderopvang te willen wijzigen. Het CBP
heeft geadviseerd over het wetsvoorstel dat het toezicht op de
financiering van de kinderopvang aanscherpt en het stelsel van
gastouderopvang herziet. Het CBP constateert dat het voorstel
wat betreft de verwerking van persoonsgegevens onduidelijk
heden bevat en heeft geadviseerd het wetsvoorstel aan te passen.
In de nieuwe situatie zullen gastouderbureaus de burgerservicenummers (BSN) van toekomstige gast- of opvangouders moeten
verzamelen en doorgeven aan het college van burgemeester en
wethouders. Voor het verzamelen ontbreekt in de wet een grondslag en voor het verstrekken is de wettelijke bepaling niet expliciet
genoeg. Het vermelden in de toelichting dat dit het toezicht door
de Belastingdienst en de GGD makkelijker moet maken, is niet
genoeg. Het CBP vraagt zich bovendien af waarom het BSN aan de
gemeente moet worden doorgegeven, terwijl die daarover al
beschikt.
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Politie en justitie
DNA-verwantschapsonderzoek, ruimere beschikbaarstelling
van persoonsgegevens binnen de politie, verruiming van de
opsporingsberichtgeving – het waarborgen van een juiste en
transparante omgang met persoonsgegevens vergt bij de
toename van bevoegdheden van politie en justitie veel aandacht.
Misbruik van persoonsgegevens in de vorm van identiteitsfraude
zal ook in Nederland toenemen. Het CBP brengt in kaart
hoe naleving van de Wbp kan bijdragen aan het tegengaan
van dit zowel voor betrokkenen als voor de samenleving
ontwrichtend misdrijf.
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Identiteitsfraude

Opsporingsberichtgeving

Identiteitsfraude is 'het opzettelijk verkrijgen, toe-eigenen, bezit-

Het Openbaar Ministerie wil opsporingsberichtgeving eerder en

ten of creëren van valse identificatiemiddelen met de intentie om

ruimer inzetten om gezochte personen te traceren. Een concept

daarmee een wederrechtelijke gedraging te begaan', (De Vries,

voor een nieuwe ‘Aanwijzing opsporingsberichtgeving’ dat aan

Van der Linden-Smith en Tigchelaar, Identiteitsfraude en privacy,

het CBP ter advisering is voorgelegd, regelt wat opsporings

P&I 2008 p.171-178). Iemand ´bewijst´ kortom met valse middelen

berichtgeving behelst, hoe en wanneer de verschillende vormen

dat hij iemand anders is, met als doel om vervolgens de creditcard

als opsporingsmiddel kunnen worden ingezet en aan welke

of zorgverzekering van die ander te kunnen gebruiken, of om op

omstandigheden specifiek aandacht moet worden geschonken.

naam van die ander leningen of andere contracten af te sluiten.

Het concept is een verruiming ten opzichte van de huidige

Dit zijn slechts een paar voorbeelden, want identiteitsfraude komt

Aanwijzing.

in elke sector voor. In Nederland is identiteitsfraude momenteel

Door de enorme vlucht die het aantal beschikbare mediavormen

nog geen groot maatschappelijk probleem. In andere landen,

heeft genomen, introduceert het concept een aantal noviteiten

waaronder de Verenigde Staten en Groot-Brittannië, is dat wel het

zoals de lijst van dringend gezochte personen op internet en

geval. De meeste experts verwachten echter dat identiteitsfraude

opsporingsberichtgeving met behulp van telefonie. Daarnaast

ook in ons land zal toenemen.

maakt de concept Aanwijzing melding van een nieuwe tendens
om opsporingsberichtgeving in te zetten kort na het plegen van

Identiteitsfraude wordt veelal mede veroorzaakt dan wel mogelijk

een misdrijf. Opsporingsberichtgeving wordt daarmee niet meer

gemaakt doordat niet aan de Wet bescherming persoonsgegevens

gezien als een laatste redmiddel. Ook wordt het mogelijk de ver-

wordt voldaan. Dit kan het geval zijn als meer persoonsgegevens

schillende vormen van opsporingsberichtgeving gecombineerd te

worden verzameld dan noodzakelijk is, waardoor voor het plegen

gebruiken.

van identiteitsfraude nuttige bestanden ontstaan. Als deze per-

Het CBP heeft kritische kanttekeningen bij het concept geplaatst.

soonsgegevens dan ook nog onvoldoende worden beveiligd,

De keuze voor een medium als internet leidt ertoe dat bijzondere

bestaat het risico dat zij vroeg of laat onrechtmatig worden

persoonsgegevens bekend worden voor een aanzienlijke (zelfs

gebruikt.

internationale) groep van burgers. Dit medium kent naast een
aantal voordelen voor de opsporing echter ook nadelen. De
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Om identiteitsfraude tegen te gaan is het van belang dat de infor-

impact van dit middel op de persoonlijke levenssfeer van betrok-

matieplicht uit de Wet bescherming persoonsgegevens wordt

kenen is groot. De digitalisering van de berichtgeving maakt

nageleefd, zodat een betrokkene weet dat een organisatie zijn

de verspreiding en bewerking van de berichten voor iedereen

persoonsgegevens verwerkt en welke persoonsgegevens dit zijn.

mogelijk waardoor de verspreiding van de informatie een vrije en

Als de verwerking bovenmatig is (wat een risico op identiteits-

moeilijk beheersbare vlucht neemt.

fraude vormt) kan de betrokkene met een beroep op zijn rechten

Daarnaast heeft berichtgeving op internet, in tegenstelling tot

uit de Wbp om verwijdering van zijn persoonsgegevens vragen.

wat in de concept Aanwijzing wordt vermeld, geen tijdelijk karak-

Indien de organisatie onjuiste persoonsgegevens verwerkt kan dit

ter. Voor betrokkenen zijn de gevolgen onomkeerbaar.

een indicatie zijn van identiteitsfraude. In dat geval kan de betrok-

Deze aspecten van internet dienen te leiden tot passende waar-

kene de organisatie, de verantwoordelijke, vragen aan te geven

borgen in de nieuwe aanwijzing.

wat de herkomst is van de onjuiste persoonsgegevens. Ook kan hij

Het CBP heeft het OM geadviseerd de volgende waarborgen met

de verantwoordelijke verzoeken om deze gegevens te corrigeren.

betrekking tot opsporing via internet te bieden:

In 2009 zal het CBP veel aandacht besteden aan de naleving van

1.		 Afscherming voor zoekmachines/archief;

de Wbp op deze onderdelen, teneinde een bijdrage te leveren aan

2.		 Spoedig herstel van fouten;

het voorkomen en bestrijden van (de risico's op) identiteitsfraude

3.		 Opname van een evaluatiebepaling.

in Nederland.

Ook het gebruik van telefonie als opsporingsmiddel is niet zonder

In 2008 heeft het CBP zich georiënteerd op de aard, omvang en

meer mogelijk. In elke zaak zal het OM opnieuw een belangen

risico's van identiteitsfraude in Nederland en daartoe onder meer

afweging moeten maken waarbij niet alleen het maatschappelijk

met experts in Nederland en Groot-Brittannië en met collega-

belang wordt betrokken maar ook de belangen van verdachte,

toezichthouders in Europa gesproken. Ook heeft het CBP een

andere betrokkenen, de toegebrachte schade alsmede de

literatuurstudie naar dit onderwerp uitgevoerd en in kaart

(on)bekendheid van de identiteit van de verdachte. Daarnaast

gebracht in hoeverre Nederland gebruik zou kunnen maken van

moet de werkwijze worden getoetst aan het proportionaliteits- en

de ervaringen die Groot-Brittannië heeft met het voorkomen en

subsidiariteitsbeginsel. Bovendien kan het middel slechts worden

bestrijden van identiteitsfraude.

ingezet ten behoeve van de opsporing van ernstige feiten en
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dient overeenkomstig de vordering te worden gewerkt. In een

Veruit de meeste politieregio’s bleken ten tijde van het onderzoek

beperkt aantal gevallen kan dit middel dan gerechtvaardigd zijn.

niet toegerust te zijn voor de situatie na 1 januari 2008. Zij hadden

Daarnaast geeft de aanwijzing geen inzicht in het wettelijk kader

geen volledig beeld van de aard van de wijzigingen die door

en is verzocht te onderscheiden naar soort van opsporings

gevoerd zouden moeten worden om de waarborgen te kunnen

berichtgeving en bijbehorende criteria.

effectueren. Daarbij verklaarden de regionale politiekorpsen dat

De opmerkingen van het CBP hebben ertoe geleid dat een aange-

zij niet voornemens waren om wijzigingen als gevolg van de

paste versie van de Aanwijzing wordt voorbereid, die op een later

inwerkingtreding van de Wpg door te voeren. Deze betroffen met

moment – april 2009 – in werking zal treden.

name

de

voorgeschreven

kwaliteitseisen

van

infodesk

medewerkers, het autorisatiebeleid, de controle op de logging

Politie infodesk

door middel van audits en tot slot de rol van de privacyfunctionaris

De infodesk vormt een continu beschikbaar en herkenbaar loket

binnen de regio. Deze constateringen waren uitermate zorg

binnen het politiekorps. De primaire taak van de infodesk is het

wekkend. Het CBP heeft de korpsbeheerders gewezen op hun

ondersteunen van de opsporing met relevante informatie. Dit

verantwoordelijkheid en aangekondigd dat in 2009 gericht

vindt plaats door op verzoek snel en zorgvuldig operationele

vervolgonderzoek zal gaan plaatsvinden.

informatie aan gelegitimeerde functionarissen uit de daartoe
op basis van inzicht in informatie beheerders, gebruikers en aan-

Verwerking persoonsgegevens door
bijzondere opsporingsdiensten

vragers van informatie bij elkaar brengen. De infodesk verstrekt

Het Ontwerpbesluit politiegegevens bijzondere opsporings

ook operationele informatie ten behoeve van strategische en tac-

diensten regelt ingevolge artikel 46 Wet politiegegevens de over-

tische besluitvorming.

eenkomstige toepassing van deze wet op de verwerking van

De toegangsmogelijkheden in de infodesk tot gegevens in speci-

politiegegevens door de bijzondere opsporingsdiensten FIOD-

fieke onderzoeken zijn onder de Wet politiegegevens (Wpg), die

ECD, SIOD, VROM-IOD en AID (de BOD-en). In het ontwerpbesluit

op 1 januari 2008 in werking is getreden, toegenomen.

is een aantal artikelen uit de Wpg en het Bpg uitgezonderd.

Hiertegenover stelt de wet een aantal waarborgen: een stelsel van

Daarnaast zijn specifieke bepalingen opgenomen met betrekking

autorisaties, de protocolplicht, intern toezicht door de privacy-

tot autorisaties, weigeringsgronden, codering, de verstrekking

functionaris en de auditverplichting.

van politiegegevens ten behoeve van toezicht en uitvoering

In de aanloop naar de inwerkingtreding van de Wpg heeft het CBP

alsmede met betrekking tot een wijziging in het Besluit politie

onderzoek gedaan naar het functioneren van de infodesk bij de

gegevens.

vijfentwintig regionale politiekorpsen en naar de waarborgen die

Het CBP heeft reeds enkele malen aandacht gevraagd voor de

de infodesk zou moeten bieden voor de bescherming van per-

omstandigheid dat twee verschillende wettelijke regimes van

soonsgegevens. De resultaten zijn gepubliceerd in het rapport

toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens door de

Politie infodesk. Onderzoek naar de inrichting van de politie infodesk

BOD-en: voor de verwerking van gegevens door de CIE-en van de

en de waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens.

BOD-en geldt het regime van de Wpg, terwijl voor de overige ver-

beschikbare bronnen te verstrekken. Daarnaast kan de infodesk
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werkingen door de BOD-en de Wbp van toepassing is. In zijn

In het voorstel tot wijziging van de Aanwijzing wordt de zinsnede

advies van 3 augustus 2004 op het toen voorliggende Wetsvoorstel

‘verdacht van een misdrijf’ vervangen door ‘verdacht van een

politiegegevens heeft het CBP opgemerkt dat het wetsvoorstel

delict’. Het CBP is van oordeel dat zonder nadere motivering niet

ook integraal van toepassing zou moeten zijn op de verwerking

valt in te zien welk zwaarwegend rechtsbelang ertoe zou dwingen

van gegevens door BOD-en voor zover zij de politietaak uitvoeren.

gegevens te verstrekken die betrekking hebben op overtredingen.

Thans wordt in dit ontwerpbesluit uitvoering gegeven aan dat

Ten aanzien van overtredingen is een zwaarwegend rechtsbelang

advies van het CBP. Bij de toelichting op het ontwerpbesluit heeft

vooralsnog niet aangetoond.

het CBP een aantal kanttekeningen geplaatst en geadviseerd

Bij sepot of vrijspraak worden geen gegevens verstrekt. Aan de

daaraan passende aandacht te schenken.

uitzonderingen op dit beginsel voegt het voorstel er een toe: het
handelen dat is vastgelegd is relevant voor de vraag of een rechts-

DNA-verwantschapsonderzoek

positionele of tuchtrechtelijke maatregel moet worden genomen

In 2007 heeft het CBP in een advies aan de Minister van Justitie

tegen iemand die als zelfstandige, werknemer of vrijwilliger een

laten weten dat wetgeving die de mogelijkheid van DNA-verwant-

gevoelige functie bekleedt indien dat vastgestelde handelen twij-

schapsonderzoek in strafzaken opent op de wijze die door de

fels doet rijzen over zijn behoorlijk (beroepsmatig) functioneren.

minister beoogd werd, in strijd zou zijn met de Wbp.

Volgens de toelichting bij het voorstel is deze aanvulling wense-

De minister heeft hiermee rekening gehouden in de in 2008 aan

lijk. Het CBP wijst er echter op dat, wil het verstrekken van

de Tweede Kamer aangeboden nota Verkenning DNA-onderzoek in

gegevens in deze gevallen toelaatbaar zijn, niet slechts sprake

strafzaken vanuit wetgevings-en juridisch perspectief

moet zijn van wenselijkheid, maar van noodzakelijkheid om de

en in navolging daarvan ook in het betreffende wetsvoorstel.

verstrekking van gegevens mogelijk te maken.

In oktober 2008 is dit wetsvoorstel ‘Wijziging Wetboek van

Tevens is in deze gevallen van belang wanneer sprake is van ‘vast-

Strafvordering en de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden in

gesteld handelen’. Sepotzaken worden niet aan de rechter voor

verband met onder meer de introductie van DNA-verwantschaps

gelegd. Bij vrijspraak is dat wel het geval, maar dan heeft de

onderzoek’ ter advisering voorgelegd aan het CBP. Naar aanlei-

rechter onvoldoende wettig en overtuigend bewijs aanwezig

ding daarvan heeft het CBP nog een beperkt aantal opmerkingen

geacht. Hoe wordt het handelen dan vastgesteld? Dit blijkt niet uit

gemaakt en de minister geadviseerd niet eerder tot indiening van

de toelichting bij het voorstel. Het CBP acht nadere concretisering

het wetsvoorstel over te gaan dan nadat daarmee rekening is

nodig van de voorwaarden waaronder sprake kan zijn van vast

gehouden.

gesteld laakbaar handelen. Deze voorbeelden moeten ook duidelijk zijn, zodat de praktijk ermee uit de voeten kan. Immers,

Verstrekking justitiële en strafvorderlijke
gegevens aan derden

bij sepot of vrijspraak is extra behoedzaamheid vereist bij het
verstrekken van gevoelige gegevens.

De Aanwijzing Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, geba-
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seerd op de gelijknamige wet, geeft het kader aan voor de ver-

Betrouwbaarheidsonderzoeken politie

strekking van strafvorderlijke gegevens uit alle bestanden van het

De uitbreiding van de huidige betrouwbaarheidsonderzoeken van

Openbaar Ministerie aan betrokkenen en derden voor buiten de

de politie is een complex en gevoelig onderwerp dat al geruime

strafrechtspleging gelegen doeleinden. Het OM mag straf

tijd de aandacht heeft van het CBP. Het CBP heeft het afgelopen

vorderlijke gegevens aan derden verstrekken voor zes vast-

jaar geadviseerd over het ontwerp van een voorstel tot wijziging

gestelde buiten de strafrechtspleging gelegen doeleinden. Dit

van de Politiewet 1993 dat deze uitbreiding regelt.

mag alleen als dat noodzakelijk is met het oog op een zwaar

Het voorstel beoogt een wettelijke grondslag vast te leggen voor

wegend algemeen belang. Het CBP heeft het College van

een AMvB waarin de aard en de reikwijdte van het nieuwe

procureurs-generaal geadviseerd over voorgenomen wijzigingen

betrouwbaarheidsonderzoek zullen worden uitgewerkt. Het voor-

van de desbetreffende Aanwijzing. Het CBP mist voor enkele van

gestelde systeem is nieuw en modulair opgebouwd. Er wordt

de voorgestelde uitbreidingen een nadere motivering. Het CBP

voorzien in zwaardere en minder zware betrouwbaarheids

benadrukt dat het bij het verstrekken van strafvorderlijke gege-

onderzoeken, afhankelijk van het integriteitsrisico dat de politie-

vens moet gaan om strafbare feiten met een zekere mate van

functie meebrengt.

ernst. Er dient tevens niet slechts sprake te zijn van wenselijkheid

In de praktijk wordt al langer gewerkt met betrouwbaarheids

om de gegevens te verstrekken, maar van noodzaak.

onderzoeken die verder gaan dan de huidige wet- en regelgeving.

Een van de voorgestelde aanpassingen betreft de verstrekking

Het CBP heeft er dan ook steeds op aangedrongen de gewenste

van gegevens ten behoeve van het beoordelen van de noodzaak

uitbreiding wettelijk te regelen.

om een rechtspositionele of tuchtrechtelijke maatregel te treffen.

Hoewel het voorgestelde modulaire systeem een goed uitgangs-
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punt voor de screeningsaanpak bij de Nederlandse politie vormt,

Privacy en informatie in het strafrecht

heeft het CBP geadviseerd het wetsvoorstel niet in te dienen dan

Op 19 februari 2008 vond een door de Radboud Universiteit

nadat de noodzaak van de voorgestelde maatregelen afdoende is

Nijmegen georganiseerde thema-avond Privacy en informatie in

gemotiveerd en in het wetsvoorstel de reikwijdte en het algemeen

het strafrecht plaats onder voorzitterschap van prof. mr. Y. Buruma.

kader van het onderzoek zijn ingevuld. Daarnaast adviseerde het

De presentaties en de daarop volgende paneldiscussie spitsten

CBP passende waarborgen als het transparantiebeginsel, onafhan-

zich toe op het gebruik van informatie van de CIE (Criminele

kelijk toezicht en een evaluatiebepaling op hoofdlijnen in het

Inlichtingen Eenheid) in de strafrechtketen.

wetsvoorstel op te nemen voor een ieder die bij de screening

Collegelid Jannette Beuving heeft met name de rol van het CBP als

wordt betrokken. Waarborgen als bewaartermijnen, nevengebruik,

toezichthouder op de CIE-informatie toegelicht. Het CBP houdt als

leeftijdsbeperking en terugkijkperiode kunnen bij AMvB worden

enige instantie toezicht op zowel de inhoudelijke verwerking van

ingevuld.

de politie-informatie over ernstige criminaliteit, zoals informatie

Ook zou het voorstel moeten worden voorzien van een heldere

die afkomstig is van informanten, als op de beveiliging (technisch

afbakening met de veiligheidsonderzoeken door de Algemene

en organisatorisch) van die informatie. In de afgelopen jaren

Inlichtingen en Veiligheidsdienst. De integriteit van de Nederlandse

heeft het CBP verschillende onderzoeken uitgevoerd bij CIE-en.

politie rechtvaardigt immers een minder vergaande inbreuk op de

Voor vele toehoorders was deze taak onbekend.

persoonlijke levenssfeer dan de staatsveiligheid. Dit betekent dat
de ondergrens van de veiligheidsonderzoeken als bovengrens
dient te worden gehanteerd bij de betrouwbaarheidsonderzoeken
in het voorstel.
Het voorstel bevindt zich op dit moment nog in ambtelijke voorbereiding. Het Ministerie van BZK heeft aangegeven dat een groot
aantal punten die het CBP naar voren heeft gebracht in het
nieuwe voorstel wordt verwerkt.
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Gezamenlijk toezicht
Samenwerking met andere toezichthouders bij het uitoefenen
van controle op de verwerking van persoonsgegevens leidt
tot effectiever optreden tegen overtreding van de wet.
Samen met de Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft
het CBP geconstateerd dat geen van de twintig door beide
toezichthouders onderzochte ziekenhuizen voldeden aan de norm
voor informatiebeveiliging.
Samen met de Onafhankelijke Post- en Telecommunicatie
Autoriteit heeft het CBP resultaat geboekt bij het aanpakken
van diensten die omgekeerd zoeken mogelijk maken en bij
het aangeven van de voorwaarden waaronder viral marketing
is toegestaan.

40
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Het Nationaal Mensenrechteninstituut

beveiliging in de zorgsector. Het onderzoek heeft tot doel gehad

In 2008 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en

te peilen hoe het met de implementatie van de norm gesteld

Koninkrijksrelaties besloten om voorbereidingen te treffen om

is. Het onderzoek, dat in 2007 van start is gegaan en in oktober

te komen tot de oprichting van een Nationaal Instituut voor de

2008 is afgerond, vond plaats aan de hand van een door TNO in

Rechten van de Mens (NIRM). De consortiumpartners het CBP,

opdracht van de IGZ en het CBP ontwikkeld toetsingsinstrument.

de Nationale ombudsman, de Commissie gelijke behandeling en
het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten zijn gespreks

Omgekeerd zoeken

partners van de minister.

Op verzoek van een belanghebbend bedrijf hebben het CBP en

Het CBP acht met de andere partners de totstandkoming van een

de Onafhankelijke Post- en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA)

nationaal mensenrechteninstituut noodzakelijk om te voldoen

in de zomer van 2008 een gezamenlijk onderzoek ingesteld naar

aan internationale verplichtingen. Het instituut kan een gezag-

diensten op internet die omgekeerd zoeken – het via een tele-

hebbende bijdrage leveren wanneer grondrechten botsen of in

foonnummer achterhalen van de bijbehorende naam-, adres- en

samenhang dienen te worden toegepast. In dergelijke situaties

woonplaatsgegevens – mogelijk maken. Volgens de klager was er

kan het NIRM ongevraagd interveniëren, een uitspraak doen of

sprake van een aanmerkelijke toename van het aantal omgekeerd

richting geven aan het publieke debat.

doorzoekbare nummers, doordat een van de door hem genoemde
partijen ineens een groot aantal nieuwe pagina’s indexeerbaar had

Beveiliging patiëntgegevens

gemaakt voor zoekmachines. CBP en OPTA hebben de genoemde

Het CBP en de Inspectie voor de Gezondheidszorg hebben bij

diensten vragen gesteld over de aard en legitimiteit van de dienst.

twintig ziekenhuizen onderzoek gedaan naar de beveiliging

De belangrijkste verantwoordelijke heeft na ontvangst van de

van de gegevens van hun patiënten. Geen van de onderzochte

gezamenlijke brief zijn werkwijze aangepast en de nummers

ziekenhuizen voldoet aan de norm voor informatiebeveiliging.

afgeschermd voor zoekmachines.

Zo wordt informatiebeveiliging niet systematisch geregeld, is de

Uit het vooronderzoek bleek dat een groot aantal partijen niet zelf

verantwoordelijkheid voor de beveiliging onvoldoende ingebed in

een ‘omgekeerd zoeken’ dienst aanbood, maar (in het verleden)

de organisatie en is de toegang tot patiëntgegevens onvoldoende

doorlinkte naar (verschillende) andere websites waarop een der-

afgeschermd. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor de kwaliteit

gelijke omgekeerd zoeken dienst werd aangeboden. Voor zover

van de zorg en de privacy van patiënten. De ziekenhuizen moeten

nog relevant hebben deze aanbieders deze doorverwijzingen (al

een plan van aanpak opstellen waaruit blijkt hoe en op welke

dan niet als gevolg van de vragen van het CBP en OPTA) inmiddels

termijn zij wel aan de norm gaan voldoen. Als de inhoud van de

gestaakt.

plannen van aanpak daartoe aanleiding geeft, zal handhavend
worden opgetreden, hebben de toezichthouders aangekondigd.

Viral marketing

Het CBP en de IGZ concluderen dat ziekenhuizen zich maar zeer

Een tweede gezamenlijke activiteit van CBP en OPTA betrof onder-

beperkt bewust zijn van de risico´s van onvoldoende informatie-

zoek naar ‘Tell a friend’-systemen. In een gezamenlijk rechtsoor-

beveiliging. Het merendeel van de ziekenhuizen neemt dan ook

deel hebben de toezichthouders bepaald dat deze systemen op

te weinig maatregelen om de informatiebeveiliging zeker te stel-

websites onder voorwaarden zijn toegestaan. ‘Tell a friend’ is de

len. Door patiëntgegevens onvoldoende te beveiligen, ontstaan

mogelijkheid voor een internetgebruiker om via een website een

aanzienlijke risico’s voor de zorg aan en de privacy van de patiënt.

bekende op de hoogte te stellen van een bepaalde boodschap

Onzorgvuldig omgaan met inloggegevens kan er bijvoorbeeld toe

of nieuwtje van die site. Deze marketingmethode (viral marke-

leiden dat ongeautoriseerde medewerkers toegang hebben tot

ting) wordt zeer breed toegepast op websites en raakt zowel de

privacygevoelige gegevens van patiënten. Het onderzoeksrapport

bevoegdheden van OPTA als van het CBP. De toezichthouders

bevat een praktijkvoorbeeld waarbij meerdere medewerkers die

stellen vast dat verantwoordelijken voor tell a friend-systemen

geen behandelrelatie hadden met een patiënt, te weten de voor-

tenminste aan vier voorwaarden dienen te voldoen:

zitter van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis, zich toegang

1. 	De communicatie vindt volledig op eigen initiatief van de inter-

hadden verschaft tot diens elektronisch medisch dossier.
Informatiebeveiliging in de zorg betreft zowel het toezichts

netgebruiker (of afzender) plaats. De website stelt hier geen
(kans op) beloning tegenover voor afzender of ontvanger.

domein van het CBP als van de Inspectie voor de Gezondheidszorg

2.	Voor de ontvanger moet het duidelijk zijn wie de initiatief

(IGZ). Om die reden hebben de toezichthouders het onderzoek

nemer van de e-mail is, zodat hij die kan aanspreken als hij niet

gezamenlijk uitgevoerd op grond van het samenwerkingsprotocol

gediend is van dergelijke mails.

tussen het CBP en de IGZ. Voor het onderzoek is gebruikgemaakt

3.	De afzender moet volledige inzage hebben in het bericht dat

van de NEN 7510-norm die in 2004 is vastgesteld voor informatie-

namens hem wordt verzonden, zodat hij de verantwoordelijk-
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heid kan nemen voor de persoonlijke inhoud van het bericht.
4.	De website in kwestie mag de e-mailadressen en andere persoonsgegevens niet gebruiken of bewaren voor andere doeleinden dan het eenmalig verzenden van een bericht namens de
afzender. Daarnaast dient de website het systeem te beveiligen
tegen misbruik, zoals het geautomatiseerd verzenden van
spam.
Het gezamenlijke rechtsoordeel heeft veel aandacht gekregen
in de gespecialiseerde media van adverteerders, reclamemakers
en juristen. Het oordeel is alom positief ontvangen, als werkbare
oplossing die rekening houdt met de belangen van adverteerders
en de belangen van betrokkenen.

Functionarissen voor de gegevensbescherming
De Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) levert een
bijdrage aan het bevorderen en in stand houden van het privacy
bewustzijn van zijn organisatie, door er op toe te zien dat de
organisatie en allen die daarvoor werkzaam zijn de wet- en regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens op de juiste
wijze naleven. In 2008 waren 230 personen geregistreerd als FG.
Zeven jaar na de inwerkingtreding van de Wbp, die voor organisaties de mogelijkheid creëerde om een functionaris voor de
gegevensbescherming als onafhankelijk intern toezichthouder
te benoemen, is het tijd om de relatie tussen CBP en FG te
beschouwen. Ook het rapport over de tweede fase evaluatie
Wbp dat onlangs is afgerond bevat aanknopingspunten voor een
gedachtewisseling. Het CBP en de beroepsorganisatie Nederlands
Genootschap van Functionarissen voor de Gegevensbescherming
hebben afgesproken om in het eerste kwartaal van 2009 hiervoor
bijeen te komen.
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gezamenlijk toezicht

Internationaal
Om toekomstige privacyproblemen het hoofd te kunnen bieden,
zijn bindende internationale regels voor gegevensbescherming
noodzakelijk. Wereldwijd en op Europees niveau is intensievere
samenwerking tussen toezichthouders en meer nadruk op het belang
van gegevensbescherming bij het nemen van beleidsbeslissingen
in zowel het publieke als het private domein nodig.
Vooruitgang wordt geboekt in de onderlinge afstemming van
de goedkeuring van de regels voor doorgifte van persoonsgegevens
door multinationals aan landen buiten de Europese Unie.
De Europese toezichthouders hebben zich het afgelopen jaar voorts
intensief bemoeid met de controle op reizigers en de kwestie van
de passagiersgegevens, met ontwikkelingen op het internet en op
de ontwikkelingen op justitieel en politieel gebied in de EU.
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Universele regels voor gegevensbescherming
nodig

adviseren over voorstellen om de toekomstige uitdagingen voor

Bindende internationale regels voor gegevensbescherming zijn

denken over mogelijke voorstellen voor wetgeving.

noodzakelijk om toekomstige privacyproblemen het hoofd te

Jacob Kohnstamm was een van de vijf uitgenodigde experts.

kunnen bieden. Intensievere samenwerking tussen toezicht

De expertgroep is in 2008 eenmaal bijeengeweest.

het gegevensbeschermingsrecht te adresseren en om mee te

houders wereldwijd en sterkere nadruk op het belang van gegeals in het private domein zijn nodig. En individuele personen

Doorgifte persoonsgegevens door
multinationals

dienen de middelen in handen te krijgen om hun privacy beter

Tijdens de Workshop on International Data Transfers die op

te beschermen.

21 oktober 2008 te Brussel plaatsvond, heeft CBP-voorzitter

Dit zijn de belangrijkste aanbevelingen van de dertigste

Jacob Kohnstamm een toelichting gegeven op het besluit van

Internationale Conferentie van Privacytoezichthouders die van

een aantal Europese privacytoezichthouders (Data Protection

15 tot en met 17 oktober 2008 te Straatsburg plaatsvond.

Authorities, DPA’s) om tot wederzijdse erkenning over te gaan van

Zelfregulering kan bijdragen aan gegevensbescherming. De

elkaars beoordelingen van de gedragscodes die multinationals

Conferentie benadrukte echter dat in een wereld zonder grenzen

kunnen opstellen voor de doorgifte van persoonsgegevens aan

het noodzakelijk is dat bindende internationale standaarden

landen buiten de Europese Unie.

worden ontwikkeld, aanvaard en toegepast. De conferentie heeft

Het doel van deze beleidsafspraak, een initiatief van het CBP, is

een mede door het College bescherming persoonsgegevens

de procedure voor goedkeuring van de codes voor bedrijven te

ingediende resolutie aangenomen waarin deze doelstelling wordt

versnellen. De afspraak houdt in dat toezichthouders de analyse

uitgewerkt.

van de leidende toezichthouder overnemen van een gedragscode

Voortbouwend op verklaringen die tijdens eerdere conferenties

die moet worden goedgekeurd. De intern bindende gedragscodes

zijn aangenomen en op daaruit voortvloeiende activiteiten her-

bieden multinationals de mogelijkheid om de bescherming van

haalt de Conferentie haar pleidooi voor een juridisch instrument

persoonsgegevens binnen de organisatie te verankeren. Binding

ter bescherming van privacy en persoonsgegevens dat in alle

Corporate Rules (BCR’s) kunnen worden ingepast in de bestaande

landen van de wereld ongeacht hun rechtsstelsels bindend is. In

werkprocessen en managementstructuren en zijn een flexibele

2009 zal hier verder aan worden gewerkt.

oplossing voor doorgifte van persoonsgegevens binnen een multi

vensbescherming bij beleidsbeslissingen in zowel het publieke

national. De praktische toepassing van privacyregels staat hierbij

Toekomst van het gegevensbeschermings
recht

centraal. Eind 2008 hadden vijftien Europese DPA’s zich gecommit-

De toekomst van het (internationale) gegevensbeschermings-

Zowel het internationale bedrijfsleven als de Europese Commissie

recht stond ook anderszins op de agenda van het CBP. Naast zijn

hebben positief op deze afspraken gereageerd.

inbreng ten behoeve van de nationale evaluatie van de Wbp heeft
het CBP ook bijgedragen aan werkzaamheden die de toekomst
van de Europese richtlijn gegevensbescherming, in Nederland via
de Wbp geïmplementeerd, betreffen.
Onder meer heeft het CBP medewerking verleend aan een door de
Britse privacytoezichthouder uitgezette studie naar de Europese
privacyrichtlijn. Deze studie heeft tot doel te onderzoeken wat
de sterke en de zwakke punten van de richtlijn zijn en om suggesties te doen voor versterking van de richtlijn en de toepassing
ervan. Over de uitkomsten van dit onderzoek zal de Britse toezicht
houder rapporteren tijdens de lenteconferentie van Europese
privacytoezichthouders in april 2009 te Edinburgh.
Openbare veiligheid zal in de toekomst ook onder het EUgegevensbeschermingsrecht vallen. Deze omstandigheid vormde
naast de uitdagingen die globalisering en de komst van nieuwe
technologieën aan het Europees privacyrecht stellen, aanleiding
voor de Europese Commissie medio 2008 een expertgroep in het
leven te roepen. Deze groep kreeg de opdracht de Commissie te
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teerd aan de wederzijdse erkenning van goedkeuringen van BCR’s.

internationaal
Bij de behandeling van de BCR’s wordt eerst vastgesteld welke DPA

Internetzoekmachines moeten privacy
respecteren

de leidende toezichthouder - ‘lead DPA’ - dient te zijn. Nederland is

Zoekmachines maken deel uit van het dagelijks leven van vele

lead DPA voor vier BCR’s.

internetgebruikers. De Artikel 29-werkgroep erkent het nut en

Als de BCR’s zijn goedgekeurd door de ‘lead DPA’ volgt de coör

het belang van zoekmachines in de informatiesamenleving.

dinatieprocedure. De coördinatieprocedure houdt in dat het

Tegelijkertijd groeit het aantal klachten over mogelijke inbreuken

goedgekeurde concept van de BCR (consolidated draft) wordt

op de persoonlijke levenssfeer van gebruikers. In een in april

aangeboden aan de betrokken landen met het verzoek com-

2008 vastgestelde Opinie is de werkgroep tot een evenwichtige

mentaar te leveren. Na het commentaar van de landen en daarop

afweging van de zakelijke belangen van de aanbieders van

volgende instemming met de aanpassingen van de landen volgt

zoekmachines en de bescherming van de persoonsgegevens

een definitieve versie (final draft) van de BCR. Deze final draft

van de gebruikers ervan gekomen. De belangrijkste conclusie

wordt aangeboden ter goedkeuring aan de betrokken landen.

die de werkgroep trekt is dat de Europese regelgeving over de

Vervolgens dient in sommige landen nog een formeel traject (ver-

bescherming van persoonsgegevens van toepassing is op het

gunning of melding) te worden doorlopen.

verwerken van persoonsgegevens door zoekmachines. Dit geldt

In 2008 hebben verschillende buitenlandse ‘lead DPA’s’ het College

in veel gevallen ook als het hoofdkantoor van de aanbieder van

bescherming persoonsgegevens in totaal tien keer verzocht om

de zoekmachine buiten de EU is gevestigd.

deel te nemen aan de coördinatieprocedure van BCR’s. Het CBP

De Artikel 29-werkgroep stelt verder dat zoekmachines de gege-

heeft aangegeven daaraan mee te werken.

vens over het gebruikersgedrag in beginsel maximaal zes maan-

Coördinatieprocedure

den mogen bewaren. Ook heeft de werkgroep benadrukt dat
Leidraden voor toetsing

gebruikers van zoekmachines het recht hebben op informatie

De Artikel 29-werkgroep, het onafhankelijke advies- en overleg-

vooraf over elke vorm van gebruik van hun gegevens.

orgaan waarin de Europese DPA’s zijn verenigd en waarvan Jacob

Naar de Opinie van de Artikel 29-werkgroep is met spanning uit-

Kohnstamm vice-voorzitter is, heeft voortvarend gewerkt aan het

gezien. Het document biedt helderheid over definities – zo wordt

opstellen van leidraden en Frequently Asked Questions (FAQ’s)

ondubbelzinnig vastgesteld dat IP-adressen persoonsgegevens

aan de hand waarvan de BCR’s effectief kunnen worden getoetst

vormen – en verschaft gebruikers en providers handvatten voor

aan de Europese privacyrichtlijn. Voor het bedrijfsleven kunnen

het vaststellen van hun rechten en plichten.

de leidraden het opstellen van nieuwe BCR’s en het toepassen

De Opinie leidde tot reacties van verschillende internet

daarvan in de praktijk vergemakkelijken. Ook in 2009 zal aan de

zoekmachines. De werkgroep heeft besloten om in februari 2009

FAQ’s worden doorgewerkt.

een hoorzitting te houden met vier internetzoekmachines, te
weten Google, Microsoft, Yahoo en Ixquick. De Europese toezichthouders constateren dat de afgelopen tijd positieve ontwikke
lingen te zien zijn op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. Enkele zoekmachines hebben zelfs aangegeven dat
de door de werkgroep gestelde bewaartermijn van zes maanden
voor gegevens over het internetgebruikersgedrag een standaard
voor de industrie zou moeten worden.

Volledige controle alle reizigers
disproportioneel
Efficiënte grenscontrole is noodzakelijk om de EU tegen mogelijke
bedreigingen te beschermen, maar mag nooit een onevenredige
en onaanvaardbaar grote inbreuk maken op de rechten en vrij
heden van reizigers, in het bijzonder hun recht op privacy. Tijdens
hun Lenteconferentie op 17 en 18 april 2008 te Rome hebben
de Europese privacytoezichthouders stelling genomen tegen
initiatieven van de Europese Commissie om de reeds bestaande
controles van reizigers – gericht op grenscontrole, visumbeleid en
rechtshandhaving – nog verder te intensiveren.
Volgens de Europese privacytoezichthouders lijkt het er op dat het
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gers die het Schengengebied binnenkomen of verlaten, ongeacht

Uitwisseling gegevens tussen Europese
politie- en justitiediensten

hun nationaliteit. De privacytoezichthouders wijzen er op dat er

Eind november 2008 hebben de Europese Ministers van Justitie en

tot nu toe nog geen enkele evaluatie heeft plaatsgevonden van de

Binnenlandse Zaken na ruim drie jaar onderhandelen een akkoord

effectiviteit van bestaande regelgeving. Dat moet eerst gebeuren

bereikt over regels voor de bescherming van gegevens die tussen

voordat mogelijk nieuwe maatregelen worden voorgesteld. Er

Europese politie- en justitiediensten worden uitgewisseld. Het

is daarnaast tot nu toe evenmin enige betrouwbare informatie

CBP heeft in Europees verband herhaaldelijk aangedrongen op

gepresenteerd als bewijs van de noodzaak weer verdergaande

een raamwerk dat een hoog niveau van bescherming garandeert

initiatieven te ontplooien.

en bovendien een geharmoniseerd systeem voor de Europese

doel is te komen tot een 100%-controle van en toezicht op reizi-

Unie biedt. Het Kaderbesluit dat nu is aangenomen is een belang-

Passagiersgegevens

rijke eerste stap in die richting.

De Europese Unie heeft met Australië een overeenkomst gesloten

Ondanks het feit dat er nu gemeenschappelijke minimumnormen

over de overdracht door luchtvaartmaatschappijen van passa-

worden gesteld voor onder andere de bewaartermijnen, toe-

giersgegevens (PNR) aan de Australische douane. Het CBP heeft

gangsbeperking en het recht op inzage voor betrokkenen, is het

in 2008 de Minister van Justitie geadviseerd over de goedkeuring

CBP nog wel bezorgd over het feit dat de aangenomen regels niet

daarvan door Nederland. Het CBP stelt vast dat nut en noodzaak

van toepassing zijn op gegevens die op nationaal niveau door

van het gebruik van passagiersgegevens bij het nastreven van

Europese politie- en justitieambtenaren worden verwerkt.

meer veiligheid noch in de overeenkomst zelf noch in de memo-

Ook voorziet het Kaderbesluit niet in een werkgroep van nationale

rie van toelichting bij het goedkeuringswetsvoorstel voldoende

en Europese toezichthouders om een geharmoniseerde uitleg van

zijn onderbouwd. De afspraken die zijn gemaakt over de tech

de verschillende bepalingen van het Kaderbesluit te kunnen waar-

nische manier waarop doorgifte van gegevens is geregeld, wijken

borgen, wat onder andere van belang is bij de beoordeling van

weliswaar in gunstige zin af van de wijze waarop vergelijkbare

het niveau van gegevensbescherming bij de doorgifte van politie-

doorgifte plaatsvindt naar de Verenigde Staten, maar op andere

en justitiegegevens naar landen buiten de Europese Unie.

onderdelen levert het CBP kritiek.

Deze zaken moeten naar het oordeel van het CBP zo snel mogelijk

Ook Zuid-Korea wenst van Europese luchtvaartmaatschappijen

worden opgelost. De evaluatie van het Kaderbesluit die over vijf

persoonsgegevens van hun passagiers te ontvangen en toegang

jaar zal plaatsvinden geldt daarbij als uiterste datum. In de tus-

te krijgen tot hun reserveringssystemen. Om wildgroei in niveaus

sentijd zal het CBP op nationaal en Europees niveau toezien op

van gegevensbescherming tegen te gaan benadrukt het CBP het

toepassing van de afgesproken gemeenschappelijke regels.

belang van een mondiale visie op PNR-overeenkomsten. Het CBP
heeft de minister van Justitie opgeroepen deze zaken dan ook in

Nieuw werkprogramma Justitie en Politie

Europees verband te bepleiten.

In 2010 loopt het zogeheten Haagse Programma af. Het Haagse
Programma werd in november 2004 door de Europese Raad goedgekeurd en somt voor de daaropvolgende vijf jaar tien prioriteiten
van de Unie op ter versterking van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht. De werkgroep Politie en Justitie (Working Party on
Police and Justice, vertegenwoordigers van Europese privacytoezichthouders die gezamenlijk een vinger aan de pols houden bij
de ontwikkelingen op justitieel en politieel gebied) heeft bij de
Europese Ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken constructieve ideeën ingebracht voor de totstandkoming van een nieuw
meerjarenprogramma.
De afgelopen jaren heeft de Europese Unie talloze initiatieven
genomen om te komen tot effectievere samenwerking in de
strijd tegen terrorisme en zware criminaliteit. Verschillende voor
stellen om politiële en justitiële gegevens uit te wisselen zijn de
revue gepasseerd. Het toekomstige meerjarenprogramma zou
volgens de werkgroep Politie en Justitie de focus moeten leggen
op evaluatie en implementatie van reeds genomen initiatieven.
Maatregelen moeten de komende jaren eerst in de praktijk wor-
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internationaal
den gebracht, voordat nieuwe worden genomen. Bovendien moet

Staten op grond van buitenlands recht gegevens moet inbrengen

er naar de mening van de werkgroep een overzicht komen van

over werknemers of cliënten. Het Nederlandse bedrijf dient hierbij

alle bestaande maatregelen om binnen de EU politie- en justitie-

de regels voor de bescherming van persoonsgegevens na te leven.

informatie uit te wisselen. In de huidige situatie kunnen gegevens

Dit kan leiden tot een botsing van rechtsplichten. In de Artikel

van een betrokkene in verschillende EU-lidstaten op verschillende

29–werkgroep is gewerkt aan richtlijnen voor de overdracht van

manieren en voor verschillende doeleinden worden verwerkt. Dit

gegevens in het kader van gerechtelijke procedures. De verwach-

maakt het uiterst moeilijk om te weten waar, door wie en met welk

ting is dat de richtlijnen in 2009 zullen worden voltooid.

doel gegevens worden verwerkt. Verschillende nationale regels,
maar ook bijvoorbeeld verschillende talen, maken het lastig voor
individuen om hun recht te halen. Het is dan ook noodzakelijk
dat wordt geïnvesteerd in de totstandkoming van gezamenlijke
effectieve procedures voor individuen om hun recht te halen in
verschillende EU-lidstaten.
De werkgroep heeft tevens aangedrongen op meer openheid
in de totstandkoming van maatregelen in de sfeer van politieen justitiesamenwerking en, los van het al dan niet in werking
treden van het Verdrag van Lissabon, op een versterkt democratisch toezicht door nationale parlementen en het Europees
Parlement. Meer openheid en democratische controle kunnen
naar het oordeel van de werkgroep onder andere worden bereikt
door in zogenaamde ‘impact assessments’ duidelijk aan te geven
welke gevolgen de voorgestelde maatregelen zullen hebben
voor fundamentele rechten, in het bijzonder voor het recht op de
bescherming van persoonsgegevens, voordat daartoe besluiten
– juridisch of technisch – worden genomen.

Internationale antidopingcontrole
De Artikel 29-werkgroep bracht op verzoek van de Europese
Commissie in augustus van het verslagjaar een kritisch spoed
advies uit naar aanleiding van een concept internationale
standaard van de World Anti Doping Agency (WADA) over gegevensbescherming van topsporters in het kader van dopingcontrole.
Inmiddels is een nieuwe versie van de internationale standaard op
1 januari 2009 in werking getreden. Deze is van toepassing op
alle Europese sportbonden en sporters. Bij deze versie van de
wereldwijde antidopingregels zijn nog steeds kanttekeningen te
plaatsen. “Gebruik van doping moet met wortel en tak worden
uitgeroeid, maar ook topsporters hebben recht op privacy”, aldus
Jacob Kohnstamm. Met het oog op een in 2009 uit te brengen
nieuw advies hebben de Europese privacytoezichthouders besloten in overleg te treden met WADA en nader onderzoek te doen
naar de antidopingcode en de internationale privacystandaard.

Rechtszaken in het buitenland en
internationale gegevensoverdracht
Bedrijven en organisaties met vestigingen of relaties in het
buitenland kunnen worden geconfronteerd met gerechtelijke
procedures in het buitenland. Dit kan er toe leiden dat een
Nederlands bedrijf bijvoorbeeld in een procedure in de Verenigde
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Toezichthoudende organen binnen de derde
pijler van de EU
Europol

Schengen

Europol verwerkt een grote hoeveelheid gevoelige persoonsgegevens

Op grond van artikel 99 van de Schengen Uitvoeringsovereenkomst

over criminele activiteiten met het doel de samenwerking van politie

kunnen personen worden gesignaleerd ter gerichte of ter onopvallende

van de EU-lidstaten bij de bestrijding van terrorisme, illegale drugs-

controle. Dat is mogelijk met het oog op het beletten van strafbare

handel en andere ernstige vormen van internationale georganiseerde

feiten en ter voorkoming van gevaar voor de openbare veiligheid in

criminaliteit te verbeteren.

twee strikt omschreven categorieën van betrokkenheid bij het plegen

In maart 2008 heeft het CBP deelgenomen aan de jaarlijkse audit van

van bijzonder ernstige misdrijven. De Gemeenschappelijke Controle-

de Europol systemen door het Gemeenschappelijk Controleorgaan van

autoriteit (GCA) van het Schengen Informatiesysteem (SIS) constateert

Europol (GCO). Tijdens deze audit is onder andere het Europol Informatie

in een in 2008 afgerond gemeenschappelijk uitgevoerd onderzoek dat

Systeem (EIS) onderzocht. Daarbij werd specifiek de inhoud van het

er tussen de lidstaten grote verschillen bestaan over de definitie van een

systeem en de naleving van de eisen van de Europol Overeenkomst

bijzonder ernstig misdrijf en over de procedures die worden gevolgd

onderzocht. Aangezien uit enkele Nederlandse opnames in het systeem

voor een artikel 99-signalering en heeft aanbevelingen gedaan om deze

onvoldoende bleek dat deze gegevens noodzakelijk waren om de doel-

problemen te verhelpen. Het CBP, dat in het GCA is vertegenwoordigd

stelling van Europol te verwezenlijken (bijvoorbeeld dat er geen con-

en in Nederland toezichthouder is op de verwerking van persoons-

crete aanwijzingen zijn voor het bestaan van een criminele structuur of

gegevens in het nationale deel van het Schengen Informatiesysteem,

organisatie en/of de betrokkenheid van twee of meer lidstaten) heeft het

heeft in Nederland het onderzoek uitgevoerd. Het eindrapport is aan de

CBP de invoer van Nederlandse gegevens in het EIS nader onderzocht.

verantwoordelijke ministers gezonden. De Ministers van Justitie en van

Het onderzoek van het CBP leidde tot de conclusie dat onvoldoende

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben het CBP laten weten

is gebleken dat de onderzochte registraties voldoen aan de door

vooralsnog geen maatregelen te zullen treffen ter verbetering van de

de Europol Overeenkomst gestelde criteria. Het CBP heeft de ver-

kritiekpunten, maar daartoe over te gaan bij de invoering van SIS II, het

antwoordelijke (het KLPD) dan ook opgeroepen de betreffende

nieuwe Schengen Informatiesysteem waarvan de invoering in Europa

registraties uit het EIS te verwijderden, dan wel zodanig aan te passen

wordt voorbereid.

dat aan de eisen van de Europol Overeenkomst wordt voldaan. De KLPD

In 2008 is door het GCA een gezamenlijk onderzoek gestart naar de

heeft hier positief op gereageerd.

organisatie rondom signaleringen in het SIS op grond van artikelen

Ook leidde het onderzoek tot de constatering dat de werkwijze

97 (vermiste personen) en 98 (opsporing verblijfplaats ter betekening

rondom de

van gerechtelijke stukken). De resultaten van het gemeenschappelijke

invoer van Nederlandse gegevens aangescherpt dient

te worden. Het KLPD heeft het CBP toegezegd de werkwijze te
zullen aanpassen.
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onderzoek worden in 2009 verwacht.

internationaal

Douane

Eurodac

De toepassing van beveiligingsmaatregelen bij het gebruik van het

Het functioneren van Eurodac, het EU-brede systeem voor het verge-

Douane Informatiesysteem (DIS) door de daarbij aangesloten landen

lijken van vingerafdrukken van asielzoekers en illegaal verblijvende

van de Europese Unie kan op een aantal gebieden worden verbeterd.

vreemdelingen, wordt gecontroleerd door de Europese toezichthou-

Dit is een van de conclusies uit een door de Gemeenschappelijke

der op de bescherming van persoonsgegevens (EDPS) en de nationa-

Controle-autoriteit (GCA) voor het DIS vastgesteld gemeenschappelijk

le toezichthoudende autoriteiten samen. Actieve samenwerking tus-

rapport. Het CBP is in de GCA vertegenwoordigd en is in Nederland

sen nationale toezichthouders en EDPS is een essentiële voorwaarde

toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens in het DIS.

voor het waarborgen van de bescherming van individuen van wie de

Uit het onderzoek blijkt dat er met betrekking tot het DIS diverse

gegevens in Eurodac worden verwerkt. Regelmatig worden gemeen-

beveiligingsmaatregelen zijn genomen, maar dat op een aantal

schappelijke problemen bij de toepassing van Eurodac en mogelijke

gebieden verbeteringen nodig zijn. Gebleken is dat monitoring van

oplossingen daarvoor gezamenlijk besproken.

het systeem door de lidstaten niet plaatsvindt. De lidstaten moeten

In 2008 hebben de gezamenlijke toezichthouders een onderzoek in

dan ook de beschikking krijgen over een technisch instrument om

alle aangesloten lidstaten gestart naar de wijze waarop bij de afname

het gebruik van het systeem op nationaal niveau te kunnen moni-

van vingerafdrukken van vreemdelingen ten behoeve van opname

toren. Daarnaast beveelt de GCA aan dat alle lidstaten een specifiek

in het Eurodac systeem aan de informatieplicht wordt voldaan.

beveiligingsbeleid van een bepaald minimumniveau zullen toepas-

Degenen van wie de vingerafdrukken worden genomen moeten

sen.

weten waarom en met welk doel dat gebeurt. Tevens wordt onder-

Het CBP heeft de voor het DIS verantwoordelijke minister, de Minister

zocht op welke wijze de leeftijd van minderjarige vreemdelingen

van Financiën, op de hoogte gesteld van de bevindingen uit het

wordt vastgesteld. De resultaten van het gemeenschappelijke onder-

rapport van de GCA en van het belangrijkste aandachtspunt voor de

zoek worden in 2009 verwacht.

beveiliging van het DIS in Nederland. Na bestudering van de door de

Het is van groot belang dat het gebruik van Eurodac zorgvuldig

Douane/Belastingdienst opgestelde (concept)documenten over het

wordt gecontroleerd. In de eerste plaats omdat de gegevens een

beveiligingsbeleid rondom het DIS, heeft het CBP geconcludeerd dat

groep kwetsbare personen betreffen voor wie het van zeer groot

deze het informatiebeveiligingsbeleid afdoende beschrijven, mits zij

belang is dat hun gegevens kloppen en daar juist mee wordt omge-

worden vastgesteld en onderhouden.

gaan. Ten tweede is het juiste functioneren van het systeem cruciaal
voor de behoorlijke werking van de Overeenkomst van Dublin en het
Europees asielbeleid.
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Organisatie
De organisatie van het CBP is volop in verandering.
De steviger positionering van het CBP als strategisch toezichthouder
vergt een versterking van het handhavend vermogen van het CBP.
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Om de organisatie beter en effectiever in staat te stellen invulling te geven aan de rol van handhavend toezichthouder is begin 2008 besloten tot een reorganisatie. In de eerste helft van het
jaar is invulling gegeven aan de reorganisatie van het primaire proces. In juni 2008 is gestart
met de implementatie ervan. De effectiviteit van dit onderdeel van de reorganisatie blijkt uit
de productietabel (p. 58). Vervolgens is begonnen met de reorganisatie van de ondersteunende
processen, zodat deze beter aansluiten bij de nieuwe inrichting van het primaire proces. Begin
2009 zal dit tweede deel van de reorganisatie worden afgerond.
De koerswijziging vereist ook andere werkwijzen en instrumenten. Er zijn nieuwe instrumenten
ontwikkeld zoals richtsnoeren en zienswijzen en bestaande instrumenten worden intensiever
of op een andere leest toegepast, zoals het versterken van de algemene informatievoorziening
aan burgers, meer controlerende onderzoeken en meer handhavingstrajecten gericht op het
opleggen van een dwangsom of bestuursdwang. Instrumenten die niet of in mindere mate
passen bij de focus op handhavend toezicht houden, worden niet meer of op bescheidener
schaal gehanteerd.
Naar aanleiding van de bij de Algemene Beschouwingen 2007 door de Tweede Kamer aan
genomen motie-Van Geel c.s. is met ingang van vorig jaar het jaarlijks budget van het CBP
structureel verhoogd met 1 miljoen euro. Met deze extra middelen versterkt het CBP de organisatie. Dat zal zich met name gaan vertalen in een personele versterking van het primaire proces.
In 2008 is echter nog vooral ingezet op het realiseren van belangrijke randvoorwaarden voor het
versterken van het handhavend vermogen van het CBP. Hierbij moet vooral worden gedacht
aan de reorganisatie, het borgen van de continuïteit van de productie gedurende de reorga
nisatie, training en opleiding van medewerkers en het versterken van de risicoanalysemethodiek. Daarnaast is geïnvesteerd in een aantal specifieke projecten, zoals de aanschaf van een
nieuw content managementsysteem voor een beter beheer van de websites en het uitzetten
van studies ter vergroting van kennis van het toezichtsveld.
Tegelijkertijd geeft het CBP in de periode 2008-2011 invulling aan de taakstelling van 6 fte.
Het CBP kiest ervoor om de taakstelling zodanig uit te voeren dat deze zo min mogelijk de
effectiviteit van de uitvoering van de toezichtstaak schaadt. Het grootste deel zal worden
gerealiseerd door de ondersteunende processen efficiënter vorm te geven.

Personeel en formatie
De ondernemingsraad
De koerswijziging waartoe het CBP in 2007 heeft besloten en de hieruit voortvloeiende
reorganisatie hebben ook in 2008 gezorgd voor een volle agenda van de ondernemingsraad.
De bestuurder heeft begin februari 2008 de OR ter advisering zijn voorgenomen besluit voor
gelegd om in twee fasen te reorganiseren. Na geruim overleg, advisering door een externe
adviseur en consultatie van de achterban heeft de OR met de bestuurder overeenstemming
bereikt over de structuurwijziging.
Eind 2008 is een begin gemaakt met de voorlopige evaluatie van de eerste fase van de reor
ganisatie. De uitkomsten hiervan zullen in 2009 bekend worden. De tweede fase van de
reorganisatie zal in 2009 gestalte krijgen.
De OR is daarnaast evenals in 2007 om instemming gevraagd voor invoering van een Planningen tijdschrijfsysteem. Hoewel de OR begrip heeft voor de wens inzicht in de tijdsbesteding en
planning te krijgen heeft het om verschillende redenen niet ingestemd met het voorgenomen
besluit.
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De OR heeft op 8 december 2008 ingestemd met de vernieuwde Gedragscode e-mail en internet.
Voorts is in overleg met de OR door de bestuurder besloten om de sollicitatieprocedure voor
nieuwe medewerkers aan te passen en is door OR en bestuurder gesproken over de verzuim
cijfers.

Formatie
Het CBP heeft enerzijds te maken met een formatieve groei als gevolg van de extra middelen
toegekend aan het CBP naar aanleiding van de motie-Van Geel c.s. en anderzijds met een taakstelling oplopend tot 6 fte in 2011.
		

2008		
85,4 fte

2009			
84,2 fte

2010				
82 fte

2011				
80,5 fte

2012
80,5 fte

Het CBP heeft in 2008 een taakstelling van 1,1 fte gerealiseerd. Voor 2009 is een taakstelling van
1,2 fte ingeboekt.
Medio 2008 is het primaire proces van het CBP gereorganiseerd (eerste fase). Daarbij zijn de
drie beleidsonderdelen Overheid, Bedrijfsleven en Zorg en inkomen met de afdeling onderzoek
en het frontoffice samengevoegd tot twee afdelingen Toezicht: publiek en privaat.
In de tweede helft van het jaar is begonnen met een reorganisatie van de ondersteunende
processen (tweede fase). Verschillende ondersteunende organisatieonderdelen worden daarbij
samengevoegd tot een afdeling bedrijfsvoering. Begin 2009 zal die reorganisatie worden
afgerond. Daarbij zal tevens de nadere invulling van de taakstelling worden ingevuld.
bezetting

			

2006				

2007				

2008

		

m			

v		

m			

v		

m			

v

In dienst		

5			

13		

3			

14		

5			

9

Uit dienst		

1			

6		

9			

7		

5			

11

Bezetting einde jaar m / v		

26			

54		

20			

61		

20			

59

Bezetting einde jaar totaal

		

Fulltime		

80					

21			

41		

81				

18			

46		

79

16			

54

In tijdelijke dienst			

18					

17				

9

Fulltime in dienst			

62					

64				

70

Gemiddelde bezetting (fte’s) 			

67,59				

74,46				

70,16

Bezetting einde jaar totaal (fte’s)			

72,6				

72,10				

70,29

Vacatures per einde jaar			

3					

3					

Uitzendkrachten (fte's)			

0,17				

0,28				

0,19

Stagiaires (fte's)			

3,30				

3,01				

2,32		

Tijdelijke krachten			

0					

1,61				

3,64

Interim (fte's)			

0					

0					

0,97

5

Overzicht medewerkers buiten formatie

In 2008 zijn, net als in het voorgaande jaar, zestien medewerkers vertrokken. Veertien zijn aangetrokken. Het CBP kende de afgelopen jaren een relatief grote personele mobiliteit. Daaraan
lagen verschillende oorzaken ten grondslag, zoals een gunstige arbeidsmarkt en een relatief jong
personeelsbestand. De in 2007 ingezette koerswijziging, de daarop volgende organisatorische
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ontwikkeling en de veranderende werkwijzen hebben geleid tot een groter personeelsverloop.
Na de reorganisatie van het primaire proces medio 2008 is de werving van nieuwe medewerkers
geïntensiveerd. Het CBP streeft er naar om in 2009 de bezettingsgraad in balans te brengen met
de formatie. De nieuwe organisatiestructuur van het primaire proces verbetert de interne doorgroeimogelijkheden en daarmee de gelegenheid medewerkers langer aan het CBP te kunnen
binden.

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim in 2008 was hoog, in het bijzonder het langdurig verzuim. In een kleine
organisatie als het CBP werkt langdurig verzuim van enkele medewerkers sterk door in de
totale beeld. Echter, ook het kortdurend verzuim is voor het CBP in 2008 aanleiding geweest
om de verzuimprocedures aan te scherpen en beter een vinger aan de pols te houden om
(frequent) kortdurend verzuim terug te dringen.
ziekteverzuim en overige personele informatie

			

2006				

2007				

2008

Totaal ziekte excl. zwangerschap		

3,58%				

6,04%				

7,89%

Lang ziekteverzuim > 28 dagen		

0,41%				

2,40%				

3,53%

3,17%				

3,64%				

4,36%

											

6,70%

Kort ziekteverzuim < 28 dagen		
Norm excl. zwangerschap		
Ouderschapsverlof

		

9					

11				

5

Verlof zwangerschap/bevalling

		

5					

7					

6

1					

2					

3

Seniorenregeling		

Opleidingen
Het CBP is een kennisintensieve organisatie. Opleiding en ontwikkeling van medewerkers
zijn van groot belang. De koerswijziging en de andere werkwijzen die daaruit volgen vergden
in 2008 extra inspanningen en investeringen in opleiding en training van zittend en nieuw
personeel.
opleidingen

			

2006				

2007				

2008

		
Opleiding (EUR x 1.000)			

142				

141				

196

Opleiding in % t.o.v. p-budget			

3%				

2,85%				

3,57%

Mandaatregeling
Met de Regeling mandaat beheer directeur CBP draagt de voorzitter van het CBP de dagelijkse
leiding voor beheerszaken over aan de directeur van het secretariaat. In de Regeling geeft de
directeur volmacht en machtiging voor bepaalde beheerstaken aan leidinggevenden van het
secretariaat. Het Besluit mandaat en machtiging voorzitter en andere leden CBP en het Besluit
mandaat en machtiging secretariaat CBP geven individuele collegeleden en medewerkers de
bevoegdheid om bepaalde zaken zelfstandig af te doen.
In 2008 zijn wijzigingen aangebracht in genoemde regelingen als gevolg van de reorganisatie
en de beslissing van het College om werkzaamheden met betrekking tot het nemen van sanctiebesluiten te mandateren aan de voorzitter.
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Integriteit
Als toezichthouder dient het CBP toegang te hebben tot informatie bij verantwoordelijken die
als bijzondere informatie (vertrouwelijk of staatsgeheim) is aangemerkt. Indien nodig dient deze
informatie in beperkte mate ook bij het CBP te kunnen worden opgeslagen. Daartoe heeft het
CBP specifieke maatregelen getroffen. Enkele medewerkers zijn op basis van hun functie onderworpen aan een veiligheidsonderzoek (zgn. A-screening).

Productie
Taken van het CBP
De taken van het CBP vallen uiteen in vier groepen:
• Toezicht en naleving van de wet;
• Sancties;
• Advisering en voorlichting;
• Rechtsbescherming en openbaarheid van bestuur.

Toezicht op naleving van de wet
Gedragscodes
Op grond van artikel 25 Wbp is het CBP belast met de toetsing van gedragscodes die uitvoering
geven aan de wettelijke bepalingen. Er zijn in 2008 geen gedragscodes goedgekeurd.

Richtsnoeren
Onduidelijkheid over de wet- en regelgeving die ziet op de bescherming van persoonsgegevens
kan ten koste gaan van de bescherming van de gegevens van burgers. Daarom geeft het CBP
in beleidsregels in de vorm van richtsnoeren ten behoeve van toepassing in de praktijk nadere
invulling aan de geldende wettelijke normen.
De richtsnoeren worden eerst ter consultatie aan deskundigen voorgelegd en op de website
van het CBP gepubliceerd. Na verwerking van opmerkingen en suggesties wordt de definitieve
versie in de Staatscourant gepubliceerd. Dit is in december 2007 gebeurd met de richtsnoeren
over publicatie van persoonsgegevens op internet. Aan deze publicatie wordt veel gerefereerd.
Eén zwaluw maakt nog geen zomer, maar het CBP kan daaruit wel voorzichtig concluderen
dat de richtsnoeren als instrument hun nut zullen kunnen bewijzen. In 2008 zijn richtsnoeren
ontwikkeld voor de actieve openbaarmaking van persoonsgegevens door overheidsorganen en
richtsnoeren met regels voor het gebruik van automatische kentekenherkenning door de politie.
Beide bevinden zich nog in het consultatiestadium. Een van de richtsnoeren waaraan in 2009
verder zal worden gewerkt betreft de beveiliging van persoonsgegevens.

Voorafgaand onderzoek
Bepaalde categorieën van verwerkingen waaraan bijzondere risico’s zijn verbonden, zijn
krachtens artikel 31 van de Wbp onderworpen aan een voorafgaand onderzoek dat aan strakke
termijnen is gebonden. De verantwoordelijke mag een dergelijke verwerking niet starten
gedurende de looptijd van dit onderzoek. Het onderzoek resulteert meestal in een verklaring
over de rechtmatigheid van de verwerking.
In 2008 heeft het CBP 109 voorafgaande onderzoeken uitgevoerd, een stijging ten opzichte
van de voorgaande jaren.
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Controlerende onderzoeken
Artikel 60 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. Aanpak en
diepgang van het ambtshalve onderzoek dienen per geval bepaald te worden. In 2008 zijn 95
onderzoeken afgerond, een duidelijke stijging ten opzichte van de 61 onderzoeken in 2007.

Klachtbehandeling
Eveneens op basis van artikel 60 Wbp kan het CBP op verzoek van een belanghebbende een
onderzoek instellen naar de naleving van het bij of krachtens de wet bepaalde. Daartoe beschikt
het CBP over de nodige onderzoeksbevoegdheden op grond van de Wbp en de Algemene wet
bestuursrecht. Bij het aannemen van dergelijke verzoeken voert het CBP een restrictief beleid.
De mogelijkheid van toetsing door de Nationale ombudsman stelt hoge eisen aan deze afweging. Veel klachten voldoen niet aan de intakecriteria die het CBP als strategisch toezichthouder
hanteert.

Internationale zaken
Op grond van artikel 51, eerste lid Wbp houdt het CBP tevens toezicht op de verwerking van
persoonsgegevens in Nederland, wanneer de 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. De samenwerking tussen de zusterorganisaties wordt
door een gemeenschappelijke, besloten website ondersteund.
Het Verdrag van Straatsburg bevat vergelijkbare verplichtingen met betrekking tot landen
die daarbij partij zijn.

Wbp-meldingen
Ingevolge artikel 27 van de Wbp moeten geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens
vooraf worden gemeld bij het CBP of een functionaris voor de gegevensbescherming, tenzij het
Vrijstellingsbesluit voorziet in een vrijstelling. Voor het verrichten van de melding kan gebruik
worden gemaakt van een daartoe bestemd formulier, van een elektronisch meldingsprogramma
op diskette, of van een speciaal voor verzending via e-mail geschikt programma.
Alle meldingen worden na verwerking opgenomen in een openbaar register en zijn via de
website van het CBP raadpleegbaar. Met 3.281 meldingen wordt de neergaande lijn in het aantal
meldingen voortgezet (2007 : 3975; 2006 : 4130).

Ontheffing voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens
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 waarborgen worden geboden ter bescherming van de persoonlijke
levenssfeer.

Sancties
Bestuursdwang en last onder dwangsom
Bij het niet-naleven van wettelijke verplichtingen kan het CBP ook besluiten om gebruik te
maken van de bevoegdheid (artikel 65 Wbp) tot het toepassen van bestuursdwang of het opleggen van een dwangsom. Deze mogelijkheid bestaat ook bij het niet-verlenen van medewerking
aan een door het CBP ingesteld onderzoek, indien deze medewerking wordt gevorderd (artikel
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61 lid 4 Wbp). Net als in 2007 is het aantal handhavingtrajecten gericht op het opleggen
van bestuursdwang of een last onder dwangsom in 2008 fors gestegen.

Bestuurlijke boete
De Wbp kent alleen een boete bij overtreding van de meldingsplicht. Het CBP is daarbij
bevoegd (artikel 66 Wbp) om een bestuurlijke boete op te leggen van 4.500 euro per verwerking,
dan wel aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.
Met ingang van 1 januari 2008 kan het CBP op grond van artikel 35 van de Wet politiegegevens
(Wpg) tevens een bestuurlijke boete opleggen als de verantwoordelijke in strijd met de protocolplicht (artikel 35 Wpg) handelt. Het CBP heeft in 2008 geen boetes opgelegd.

Voorlichting en advies
Voorlichtingsverzoeken
Het CBP wordt vaak benaderd met verzoeken om voorlichting of advies over de interpretatie
van de Wbp of een andere privacywet. Om het brede terrein van de bescherming van persoonsgegevens te kunnen dienen, voert het CBP een selectiebeleid bij verzoeken om in het kader van
deze taak op te treden. De selectiecriteria zijn te vinden in het document Uitgangspunten en
beleidsregels werkwijze CBP, dat is gepubliceerd in de Staatscourant van 4 oktober 2004,
nummer 190 (ook op www.cbpwb.nl).

Verzoek om een zienswijze
Verantwoordelijken voor de verwerking van persoonsgegevens kunnen in bepaalde gevallen
en onder bepaalde voorwaarden het CBP vragen een standpunt in te nemen over nieuwe rechtsvragen. Deze vragen kunnen zijn ontstaan door nieuwe ontwikkelingen die mogelijk van groot
maatschappelijk en/of economisch belang zijn. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van onzekerheid
over de toepasselijke regels voor het verwerken van persoonsgegevens bij het in gebruik nemen
van een nieuwe technologie. De regels voor het verzoek om een zienswijze zijn gepubliceerd in
de Staatscourant van 11 april 2008, nummer 71 (ook op www.cbpweb.nl).
Van de tot dusver tien aanvragen waarvan het CBP heeft bezien of die in aanmerking komen
om te worden beschouwd als een verzoek om een zienswijze, is er thans nog een in behandeling. De overige lenen zich om uiteenlopende redenen niet voor het geven van een zienswijze.

Gegevensverkeer doorgifte derde landen
Op grond van artikel 77 lid 2 Wbp heeft het CBP de taak om de Minister van Justitie te advi
seren over het toekennen van een vergunning voor het doorgeven van persoonsgegevens naar
een land buiten de EU dat geen waarborgen voor een passend beschermingsniveau biedt.
Het gezamenlijk beleid van de minister en het CBP is eind 2001 bekend gemaakt. De verzoeken
van bedrijven met internationale belangen om een vergunning worden voorzien van een
gedegen advies, opdat besluitvorming door de Minister van Justitie snel kan plaatsvinden.
In 2008 ging het om 132 doorgifte zaken, wederom fors meer dan in het voorafgaande jaar.
Het CBP stimuleert de ontwikkeling van zogenaamde Binding Corporate Rules, gedragsregels
voor doorgifte binnen internationale bedrijven, en is een van de trekkers van de stroomlijning
van de procedure voor goedkeuring van Binding Corporate Rules (zie hiervoor p. 44)

Wetgevingsadviezen
Op grond van artikel 51, tweede lid Wbp dient het CBP om advies te worden gevraagd over
voorstellen van wet en ontwerpen van algemene maatregelen van bestuur die geheel of in
belangrijke mate betrekking hebben op de verwerking van persoonsgegevens. Dit vloeit direct
voort uit Richtlijn 95/46/EG en heeft ook betrekking op voorstellen die belangrijke gevolgen
hebben voor de verwerking van persoonsgegevens.
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De uitvoering van deze adviestaak valt onder de bepalingen van de Kaderwet adviescolleges
(Stb. 1996, 378). Dat neemt niet weg dat het CBP zich ook als toezichthouder kan wenden tot de
regering, al dan niet onder toezending van een kopie aan een of beide Kamers van de StatenGeneraal. Ook maakt het CBP wel gebruik van de mogelijkheid om te reageren op bij de Tweede
Kamer ingediende wetsvoorstellen. Ten slotte komt het regelmatig voor dat vaste commissies
uit de Tweede of de Eerste Kamer het CBP uitnodigen om te reageren op aanhangige voor
stellen. Het aantal wetgevingsadviezen is de afgelopen jaren min of meer gelijk gebleven.

Rechtsbescherming en openbaarheid van bestuur
Bemiddeling
Het CBP kan op grond van artikel 47 Wbp ingaan op verzoeken om bemiddeling bij geschillen
over de uitoefening van het recht op inzage of correctie van persoonsgegevens en over de uit
oefening van het recht op verzet. Deze procedure is mede bedoeld om de rechter te ontlasten.
Belanghebbenden kunnen hun zaak ook voorleggen aan de civiele of administratieve rechter
of gebruik maken van een geschillenregeling in een goedgekeurde gedragscode. Als het CBP de
bemiddeling heeft beëindigd, kan de zaak alsnog aan de rechter worden voorgelegd. De rechter
kan besluiten om (opnieuw) het advies van het CBP in te winnen. Het aantal bemiddelingen liet
in 2008, net als in 2007, een stijging zien.

Bezwaar
Tegen de beslissingen van het CBP die een besluit zijn in de zin van de Algemene wet bestuursrecht kan een bezwaarschrift worden ingediend. Het gaat om alle besluiten waarbij een sanctie
wordt opgelegd aan een verantwoordelijke, de aankondiging van een nader onderzoek in een
Voorafgaand onderzoek, de verklaring na Voorafgaand onderzoek, de beslissing over een
gevraagde ontheffing van het verbod tot verwerking van bijzondere persoonsgegevens,
de beoordeling van een conceptgedragscode, een besluit tot weigering om bestuursdwang toe
te passen, een weigering van informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur of een
beslissing over de rechten van betrokkenen ten aanzien van hun dossier bij het CBP.
De wet schrijft voor dat de bezwaartermijn en een ingediend bezwaarschrift de effectuering van
een opgelegde bestuurlijke boete opschort. Het CBP hanteert in de overige zaken als hoofdregel
dat een bezwaartermijn en een bezwaarschrift opschortende werking hebben, tenzij er sprake is
van spoedeisendheid of dringende redenen. Doel hiervan is het voorkomen van onomkeerbare
gevolgen van een besluit. Uitzondering op dit principe vormt het bericht nader onderzoek in
het Voorafgaand onderzoek. De verantwoordelijkheid voor de behandeling van het bezwaarschrift ligt in handen van een medewerker die nog niet bij de zaak betrokken is geweest of
van een collegelid. In 2008 zijn vijf bezwaarzaken behandeld, evenveel als in het voorgaande
jaar.

Beroep
Tegen de beslissing op een bezwaarschrift kan beroep worden ingesteld bij de sector bestuursrecht van de rechtbank. Tegen de beslissing van de rechtbank kan zowel door de belanghebbende als het CBP hoger beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State. In 2008 ging het om twee beroepszaken, drie minder dan in 2007.

Klachten over het CBP
Tegen het optreden van het CBP kan een klacht worden ingediend. Bejegeningsklachten worden
door de directeur behandeld en klachten over de wijze waarop het CBP een zaak heeft behandeld door een medewerker die nog niet bij de zaak betrokken is geweest of een collegelid.
Klachten dienen in beginsel schriftelijk te worden ingediend. Als er een mondelinge klacht
binnenkomt, zal naar een informele afdoening worden gestreefd. Als dit niet mogelijk blijkt,
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zal zoveel mogelijk de procedure voor schriftelijke klachten worden gevolgd. In de schriftelijke
beslissing op de klacht wordt klager gewezen op de mogelijkheid om zijn klacht vervolgens
voor te leggen aan de Nationale ombudsman. In het jaarverslag wordt een overzicht van alle
klachten over het CBP, de wijze van afdoening en de eventuele ondernomen acties gepubliceerd.
Het aantal klachten over het CBP bedroeg in 2008 vier, negen minder dan in 2007.

Openbaarheid van bestuur
De Wet openbaarheid van bestuur 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 een wettelijke uitzondering daaraan in de weg staat. Het kan daarbij
gaan om het belang van controle en toezicht door het CBP, de eerbiediging van de persoonlijke
levenssfeer van betrokkenen, of het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling
van anderen. Een betrokkene kan bij het CBP overigens ook gebruik maken van zijn rechten
op kennisneming en op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van persoons
gegevens op grond van de Wbp. In 2008 ontving het CBP 24 Wob-verzoeken, ruim een
verdubbeling ten opzichte van 2007.
samenvattende productietabel

								

2006				

2007				

2008		

Gedragscodes 								

3					

0					

1

Richtsnoeren								

-					

1					

0

Verzoek zienswijze								

-					

-					

0

Voorafgaand onderzoek								

93					

100				

109

Controlerend onderzoek								

83					

61				

95

Klachtbehandeling								

225				

150				

222

Internationale zaken								

61					

80				

79

Wbp-meldingen								

4.130				

3.975				

Ontheffingen								

1					

1					

1

Bestuursdwang en last onder dwangsom							

2					

39				

68

Boete								

3					

0					

0

Incasso								

0					

2					

0

Algemene voorlichting (telefoon, e-mail)							

6.239				

5.928				

5.984
417

Toezicht en naleving

3.281

Sancties			

Voorlichting en advies			
Specifieke voorlichtingsverzoeken en advies						

635				

524				

Verzoek om een zienswijze								

-					

-					

0

Gegevensverwerkingen doorgifte derde landen						

38					

93				

132

Wetgevingsadvies								

40					

47				

38

Bemiddeling								

169				

246				

230

Bezwaar								

2					

5					

5

Beroep								

2					

9					

2

Klachten over het CBP								

12					

13				

4

Wob-verzoeken								

4					

10				

24

Rechtsbescherming en openbaarheid bestuur			
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Burgerservicenummer
In 2008 zijn aan het CBP 99 vragen gesteld over het gebruik van het burgerservicenummer
(BSN) en over het gebruik van het BSN in de zorg. Voorts zijn 16 signalen binnengekomen.
De meeste vragen zijn telefonisch of via e-mail beantwoord. Vragenstellers worden zoveel
mogelijk verwezen naar het burgerservicenummerpunt van het ministerie van BZK. Vijf zaken
zijn door het CBP in behandeling genomen. Daarbij ging het onder meer om het gebruik van
het BSN om toegang te krijgen tot een archief, in de interne bedrijfsvoering van departementen
en ten behoeve van directmarketingactiviteiten.

Overzicht reguliere internationale contacten
Het CBP neemt op reguliere basis deel aan de onderstaande internationale gremia.
De Art. 29-Werkgroep van alle EU-toezichthouders op de bescherming van persoonsgegevens.
CBP-voorzitter Jacob Kohnstamm is vice-voorzitter van de Werkgroep. Het CBP is vertegenwoordigd in de volgende subgroepen:
• Data controller, data processor and applicable law article 4
• BCR/Contractual clauses
• Technology Subgroup
• Border and passengers (voorheen PNR)
• Justice, Freedom and Security (JLS)
• Visa and biometrics
• Pre-trial discovery
• Financial matters
• Enforcement
• Medical data
• World Anti Doping Agency privacy standard
Het CBP heeft zitting in het Raadgevend Comité van het Verdrag van Straatsburg. Het CBP
neemt op ambtelijk en collegeniveau deel aan de aan de jaarlijkse conferentie van Europese
toezichthouders op de bescherming van persoonsgegevens verbonden werkgroepen:
• Working party on Police and Justice (ongeveer 5 x per jaar);
•	Case handling workshops (speciaal bedoeld voor uitwisseling van best practices door
medewerkers van de DPA’s, 2x per jaar).
Het CBP neemt deel aan de jaarlijkse Mondiale en Europese Conferenties van Data Protection
Commissioners.
Het CBP neemt op ambtelijk niveau deel aan de halfjaarlijkse International Working Group
on Data Protection and Telecommunications.
CBP-collegeleden zijn vertegenwoordigd (en worden daarbij vanuit het CBP ambtelijk ondersteund) in diverse toezichthoudende organen binnen de derde pijler van de EU. Ook worden
gezamenlijk audits uitgevoerd. Het betreft de volgende organen:
• Gemeenschappelijke Controle-autoriteit Schengen-informatiesysteem
• Gemeenschappelijke Controle-autoriteit Douane-informatiesysteem
• Gemeenschappelijke Controleorgaan Europol
• Eurodac Coördinatie groep
• Gemeenschappelijke Controleorgaan Eurojust
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Communicatie
Het CBP zet externe communicatie in als ‘multiplier’ voor de inspanningen van de organisatie. Verder
blijven een grotere naamsbekendheid en zichtbaarheid van het CBP als toezichthouder de inzet van de
communicatiestrategie.
In 2008 is een duidelijke kentering waarneembaar in het publieke debat over privacy. De media-aandacht
voor het CBP is toegenomen, ook nu in de eenzijdig op veiligheid gerichte discussie waarin het CBP lange
tijd als tegenstem fungeerde, nuances zichtbaar worden. Hierop is ingesprongen met intensivering van
de persvoorlichting. Bekendheid en reputatie van het CBP hebben, zo is de verwachting, in 2008 een positieve ontwikkeling doorgemaakt.
Voor het scheppen van de noodzakelijke ruimte voor een selectief toezichtbeleid met behoud van publiek
draagvlak is versterking van de externe communicatie noodzakelijk: intensievere en proactieve pers
voorlichting gecombineerd met uitgebreide, goed toegankelijke algemene voorlichting aan burgers en aan
verantwoordelijken. Een laagdrempelige voorziening voor burgers voor het geven van signalen is begin
2008 via de site www.mijnprivacy.nl gerealiseerd.

Signalen
Ter gelegenheid van de Europese dataprotectiedag op 28 januari 2008 is op de CBP-site mijnprivacy.nl
een signaalfunctie ingericht. Door het invullen van een korte vragenlijst kunnen burgers een
signaal geven over een mogelijke inbreuk op het privacyrecht. In 2008 zijn 1075 signalen binnen
gekomen. De kwaliteit van de signalen is goed. De meeste hebben betrekking op de sectoren Handel
en dienstverlening (35,0%), Overheid (18,0%) en Telecom en internet (16,5%). De minste signalen
kwamen binnen over Uitkering (1,8%) en Politie en justitie (3,5%).
Op grond van een inhoudelijke beoordeling is een groot aantal signalen doorgegeven aan de des
betreffende beleidsmedewerker/sector. Dat heeft bijvoorbeeld geleid tot het onderzoek naar de site
beoordeelmijnleraar.nl waarvan op p. 18 verslag wordt gedaan. De meest voorkomende attenderingen gaan over publicatie van gegevens op internet en directmarketingactiviteiten van verschillende
organisaties, zoals energiebedrijven, loterijen en autodealers. Ook zijn veel signalen doorgegeven
over het gebruik van BSN en kopie paspoort door verschillende organisaties en over de OV-chipkaart. De signalen die naar aanleiding van de verwachte invoering van het Elektronisch Patiënten
dossier binnenkwamen hebben ertoe geleid dat voor mijnprivacy.nl vragen en antwoorden zijn
ontwikkeld.

400
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Handel en
dienstverlening
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Overheid
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Telecom
en internet

Andere
sector

Werk

Zorg
en welzijn

Politie
en justitie

Uitkering

Belangenorganisatie (13,9%)
Onderzoeks- en researchinstituut (11,3%)
Andere (4,3%)
Kerkelijke organisatie (3,5%)
Klachteninstantie (2,6%)
Cultuur, sport en recreatie (33,0%)
Media (31,3%)

Binnen de sector Handel en dienstverlening betreffen de meeste signalen de detailhandel (21.8 %)
en de financiële dienstverlening (13,3 %). Bij de Overheid springen er uit de Rijksoverheid en de
gemeentelijke overheid met respectievelijk 55,7% en 21,6%. Bij Telecom en internet gaan de meeste
signalen over websitehouders (57,1%).
In de categorie Werk gaan de meeste signalen over de werkgever (70,2%), in de categorie Zorg en
welzijn over artsen en medische zorgverleners (41,7%), bij Politie en justitie over de politie (44,7%)
en over de zittende en staande magistratuur (39,5%). In de categorie Uitkering scoren het UWV
met 63,2% en de Sociale dienst met 36,8% het hoogst op de signaleringslijst. In de ‘andere’ sector
gaan de signalen het vaakst over cultuur, sport en recreatie (33%), gevolgd door media (31,3 %).

Onderwerpen
De meeste gesignaleerde onderwerpen per sector zijn:
• Handel en dienstverlening: het ontvangen van ongewenste reclame, het vastleggen van
persoonsgegevens, de onzorgvuldige omgang met persoonsgegevens en het verstrekken
van persoonsgegevens aan derden.
• Overheid: het vastleggen van persoonsgegevens, de onzorgvuldige omgang met persoons
gegevens, het verstrekken van persoonsgegevens aan derden en het plaatsen van persoons
gegevens op internet.
• Telecom en internet: het plaatsen van persoonsgegevens op internet.
• Andere sector: het plaatsen van persoonsgegevens op internet, het ontvangen van ongewenste
reclame en het vastleggen van persoonsgegevens.
•	Werk: de onzorgvuldige omgang met persoonsgegevens, het vastleggen van persoongegevens
en het gebruik van camera’s en/of andere volgsystemen.
•	Zorg en welzijn: de onzorgvuldige omgang met persoonsgegevens, het doorgeven van persoonsgegevens aan een andere organisatie en het vastleggen van persoonsgegevens.
• Politie en justitie: het verstrekken van persoonsgegevens aan derden.
• Uitkering: het doorgeven van persoonsgegevens aan een andere organisatie en de onzorgvuldige
omgang met persoonsgegevens.

Vervolgactie
Het CBP constateert dat burgers de weg naar de signaalfunctie weten te vinden. De organisatie is
er het afgelopen jaar echter nog niet voldoende in geslaagd aan de signalen een actieve follow-up te
geven. Als de gesignaleerde fouten of misstanden samenvallen met ingediende klachten van betrokkenen of met elders in de samenleving gerapporteerde of beschreven zaken, kunnen zij door het CBP
zijn opgepakt in de vorm van klachtbehandeling, bemiddeling of het instellen van een ambtshalve
onderzoek. Naar aanleiding van andere signalen zal het CBP de voorlichting via de websites wellicht
moeten intensiveren. De toezichthouder beraadt zich het komende jaar over de beste manier om de
via de signalen verkregen informatie meer dan in 2008 het geval is geweest in te zetten bij het maken
van risicoanalyses en het vaststellen van beleidsprioriteiten.
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Website
De site mijnprivacy.nl is in 2008 verder uitgebouwd. De informatievoorziening op de ‘professionals’-site
cbpweb.nl zal in 2009 meer worden toegespitst op de toezichthoudende rol van het CBP.
overzicht perscontacten

Medium			

2006				

2007				

2008

Persbureaus		

41					

39				

57

Landelijke dagbladen		

93					

113				

172

Landelijke radio en televisie

		

100				

155				

220

Regionale kranten

		

57					

39				

47

Regionale radio en televisie

		

40					

17				

37

(Vak)bladen

		

50					

51				

74

Online media			

–					

29				

37

Overige

		

–					

31				

28

Totaal

		

381				474				672

Klachten over het CBP
In de Algemene wet bestuursrecht is geregeld dat iedereen over de wijze waarop een bestuursorgaan zich
tegenover hem of haar heeft gedragen een klacht kan indienen bij dat orgaan. Hieronder is een overzicht
opgenomen van de in de laatste drie jaren ingediende schriftelijke klachten en wijze van afdoening.
klachten en wijze van afdoening

			

2006				

2007				

Klachten ongegrond verklaard		

4					

11				

2

Klachten gegrond verklaard		

2					

0					

0

Klachten gedeeltelijk gegrond verklaard

		

1					

1					

2

Minnelijke regeling/geen oordeel/ingetrokken/ andere
wijze van afdoening/nog in behandeling			

5					

2					

0

Nog in behandeling per einde van het jaar			

3					

2					

2

Totaal aantal ingediende klachten

12					

13				4

		

2008

Verzoeken om heroverweging (en klachten over het CBP) worden vaak ingediend omdat de betrokkene
het er niet mee eens is dat de eigen klacht geen prioriteit krijgt of dat het CBP deze niet van voldoende
zwaarwegend belang acht om over te gaan tot een controlerend onderzoek. Hieronder volgt een overzicht
van de heroverwegingen.
klachten en wijze van afdoening

			

2006				

2007				

2008

Heroverwegingen ongegrond verklaard			

13					

36				

20

Heroverwegingen gegrond verklaard			

6					

3					

3

Heroverwegingen gedeeltelijk gegrond verklaard			

1					

4					

0

andere wijze van afdoening			

2					

1					

4

Nog in behandeling per eind 2008			

4					

0					

0

Totaal aantal ingediende verzoeken			

25					40				

27

Minnelijke regeling/geen oordeel/ingetrokken/
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Financiën
begroting ( bedragen x 1000 euro )

				

2008

2009	

2010				

2011

				

6.050

6.056

6.055				

6.055

2006				

2007				

2008

uitgaven ( bedragen x 1000 euro )

			
Personeel		

4.046,7				 4.782,3				 5.281,1

Materieel		

1.634,8				 1.245,2				 1.542,1

Aanschaffingen		

20,3				

50,3				

287,3

Totaal			 5.701,8				6.077,8				7.110,5
Budget		

5.905,0				 6.147,0				 7.166,0

In 2008 is het budget bijna geheel besteed. De onderuitputting bedroeg 0,77 procent.
Hoewel het aantal vaste medewerkers in 2008 niet is gestegen, zijn de personele uitgaven wel toe
genomen. Daar 2008 in belangrijke mate in het teken stond van reorganisatie van respectievelijk het
primaire proces en de ondersteunende processen, is de toename van personele kosten grotendeels het
gevolg van de inzet van externe deskundigen ten behoeve van de realisatie van de reorganisatie en het
bewaken van de continuïteit van het primaire proces. Daarnaast is specifieke expertise ingehuurd voor
het realiseren van een aantal prioritaire onderwerpen voor 2008, zoals identiteitsfraude en technologie
en privacy. Ook is gebruik gemaakt van externe expertise voor het realiseren van belangrijke ICT-inves
teringen. Deels betrof het vervangingsinvesteringen, deels ging het om een investering in een nieuw
contentmanagementsysteem voor mijnprivacy.nl, ten behoeve van het versterken van de algemene
voorlichting aan burgers en voor het intranet van het CBP als instrument voor kennismanagement.
inkomsten uit opgelegde boetes en dwangsommen ( bedragen x 1000 euro )

			

2006				

2007				

2008

Ontvangsten		

12,6				

20,3				

3,0

Bezoldiging Collegeleden
Bij Besluit Rechtspositie leden College Bescherming Persoonsgegevens (Staatsblad 2001, 382) was de
bezoldiging van de voorzitter van het College vastgesteld op het maximum van salarisschaal 18 van
Bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. Voor de overige leden gold
schaal 17. De voorzitter is op grond van artikel 22a van het Bezoldigingsbesluit een toeslag toegekend
en representatievergoeding op grond van het Besluit vergoeding representatiekosten rijkspersoneel.
In 2007 is gestart met het opnieuw bezien van de bezoldiging van de collegeleden. Eind 2008 is de herwaardering van de bezoldiging van de voorzitter en de leden van het College afgerond. De bezoldiging
van de voorzitter en de leden is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2008 vastgesteld op schaal 19
respectievelijk schaal 18. Het Besluit Rechtspositie leden College Bescherming Persoonsgegevens zal hiertoe in 2009 worden gewijzigd.
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bijlagen
Organigram tot 1 juni 2008
College/
Directeur

Bedrijfsbureau

Informatiebeheer

Beleid

Staf

Onderzoek

Juridische zaken

Frontoffice

Internationaal

Overheid

Communicatie

Bedrijfsleven

Pers & Website

Zorg & Inkomen

Organigram vanaf 1 juni 2008

College

Directeur

Communicatie

Juridische zaken

Bedrijfsvoering

Toezicht publieke sector
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Internationaal

Toezicht private sector

Wetgevingsadviezen
Dit overzicht bevat de wetgevingsadviezen van 2008. Vrijwel alle

Gegevens over gestolen voertuigen online

adviezen vanaf 1996 kunt u raadplegen op de website www.cbpweb.nl.

26 augustus 2008, z2008-00485

Adviezen uit de periode 1991-1996 zijn ook opgenomen in de bundel
Persoonsgegevens beschermd, van WPR naar WBP. Den Haag, Sdu

Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

uitgevers, 1999.

13 augustus 2008, z2008-00971

DNA-verwantschapsonderzoek

17 december 2008, z2008-01300

Verstrekking strafvorderlijke gegevens uit bestanden
van het Openbaar Ministerie

Bronbescherming in strafzaken

5 augustus 2008, z2008-00840

16 december 2008, z2008-01432
Verwijsindex Risicojongeren
Financiering kinderopvang en stelsel gastouderopvang

4 juli 2008, z2008-00544

4 december 2008, z2008-01367
Wijziging Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
Verwerking politiegegevens door bijzondere opsporings-

25 juni 2008, z2008-00754

diensten

2 december 2008, z2008-01281

Slimme energiemeters

17 juni 2008, z2008-00769
Verwerking persoonsgegevens door collectieven
in de Zorgverzekeringswet

Verzuimmelding scholen

21 november 2008, z2008-00779

11 juni 2008, z2008-0633

Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Bel-me-niet-register telemarketing

10 november 2008, z2008-01071

27 mei 2008, z2008-00592

Kinderopvangtoeslag

Gebruik persoonsgebonden nummer bij uitwisseling

3 november 2008, z2008-01345

leer- en begeleidingsgegevens

22 mei 2008, z2008-00742
Controle op rechtspersonen

28 oktober 2008, z2008-01248

Invoering alcoholslotprogramma

19 mei 2008, z2008-00424
Overdracht en verwerking passagiersgegevens
EU-Australië

Gebruik burgerservicenummer in de zorg

23 oktober 2008, z2008-01125

14 mei 2008, z2008-00425

Invoering boordcomputers in taxi’s

Controle uitkeringsontvangers door videoregistratie

16 oktober 2008, z2008-01171

en bestandskoppeling

14 mei 2008, z2008-00314
Kilometerbeprijzing

2 oktober 2008, z2008-01050

Beperking WMG voor forensische zorg

9 mei 2998, z2008-00598
Wijziging scheepsafvalbesluit

30 september 2008, z2008-01042

Zorg en dwang

23 april 2008, z2008-00334
Uitwisseling gegevens tussen Arbeidsinspectie en
andere diensten

Register deskundigen in strafzaken

27 augustus 2008, z2008-00882

15 april 2008, z2008-00317
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bijlagen
Wijziging SUWI

Onderzoeksrapporten

26 maart 2008, z2008-00215
Gebruik persoonsgegevens door dienstverleners

In 2008 zijn de volgende rapporten uitgebracht:

25 maart 2008, z2008-00173
Naleving van de informatieplicht door particuliere
Structurele maatregel wanbetalers zorgpremie

recherchebureaus

14 maart 2008, z2007-01538

20 november 2008

Gegevensuitwisseling door instellingen in de jeugdzorg

Informatiebeveiliging in ziekenhuizen voldoet niet aan

21 februari 2008, z2007-01417

de norm

13 november 2008
Toegankelijkheid geo-informatie

20 februari 2008, z2008-00017

Politie infodesk. Onderzoek naar de inrichting van de
politie infodesk en de waarborgen voor de bescherming

Identificatie aandeelhouders

van persoonsgegevens

14 februari 2008, z2007-01536

14 oktober 2008

Wijziging Wbp als gevolg van PNR-overeenkomst

OV-chipkaart, verwerking van persoonsgegevens ten

7 februari 2008, z2007-01530

behoeve van de OV-chipkaart bij het GVB te Amsterdam

15 januari 2008
Gebruik GBA-gegevens door schuld- en kredietregistraties

30 januari 2008, z2008-00177
Screening politie en uitbreiding betrouwbaarheids
onderzoeken

18-2-2008, z2008-00005
Gebruik BSN door inleners en hoofdaannemers.
Wijziging Invorderingswet 1990

17 januari 2008, z2007-01514

Gedragscodes
Er zijn geen gedragscodes goedgekeurd in 2008.
In behandeling zijn genomen gedragscodes voor financiële instellingen, handelsinformatiebureaus en incassobureaus. Zie voor de stand
van zaken ten aanzien van de goedkeuring en voor nadere informatie
met betrekking tot de Gedragscode Zorgverzekeraars p. 22/23 van dit
jaarverslag.
Alle geldende gedragscodes zijn te vinden op www.cbpweb.nl
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Rapporten kunt u doorgaans raadplegen op de website: www.cbpweb.nl
(onder publicaties).

Documenten in 2008 uitgebracht door de Werkgroep inzake de bescherming van persoonsgegevens (artikel 29 van Richtlijn 95/46/EG)
10 december 2008 - Working Document on Frequently
Asked Questions (FAQs) related to Binding Corporate

18 februari 2008 - Work Programme 2008-2009, Article 29
Working Party (WP 146)

Rules (WP 155 rev. 02)

1 augustus 2008 - Opinion 3/2008 of the Article 29
Working Party on the World Anti-Doping Code draft

Deze documenten zijn te vinden op http://ec.europa.eu/justice_home/
fsj/privacy/workinggroup/wpdocs/2008_en.htm

International Standard for the Protection of Privacy

(WP 156)
17 juli 2008 - Mandate to the Enforcement Subgroup to
proceed to the 2nd joint investigation action (WP 152)
24 juni 2008 - Working Document Setting up a framework
for the structure of Binding Corporate Rules (WP 154)
24 juni 2008 - Working Document setting up a table with
the elements and principles to be found in Binding
Corporate Rules (WP 153)

24 juni 2008 - Opinion 2/2007 on information to passengers about the transfer of PNR data to US authorities,
Adopted on 15 February 2007 and revised and updated
on 24 June 2008 (WP 151)

15 mei 2008 - Opinion 2/2008 on the review of the
Directive 2002/58/EC on privacy and electronic
communications (ePrivacy Directive) (WP 150)

29 april 2008 - Letter to Commissioner Barrot enclosing
the joint comments of the Article 29 Working Party
and the Working Party on Police and Justice on the
Communications from the Commission to the European
Parliament, the Council, the European Economic and
Social Committee and the Committee of Regions, namely:
"Preparing the next steps in border management in the
European Union", COM (2008) 69 final,
“Examining the creation of a European Border
Surveillance System (EUROSUR)” COM (2008) 68 final, and
“Report on the evaluation and future development of the
Frontex Agency” COM (2008) 67 final (WP 149)

4 april 2008 - Opinion 1/2008 on data protection issues
related to search engines (WP 148)
18 februari 2008 - Working Document 1/2008 on the
protection of Children's Personal Data (WP 147)
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bijlagen
Richtsnoeren
2009
ANPR. De toepassing van automatische kentekenherken-

Van de informatiebladen voor de verantwoordelijke zijn
de geactualiseerde versies :

ning door de politie.

Consultatiedocument, januari 2009

Geheimhouding van medische gegevens, juli 2008

2008

Rechten van uw patiënt, juli 2008

Actieve openbaarmaking van persoonsgegevens

Consultatiedocument, april 2008
De conceptrichtsnoeren zijn aan diverse deskundigen en
belanghebbenden voorgelegd. Naar aanleiding van hun
reacties wordt het document aangepast.
De definitieve richtsnoeren zullen naar verwachting
in 2009 worden gepubliceerd.
2007
Publicatie van persoonsgegevens op internet,

december 2007
Publication of personal data on the Internet,

December 2007

Achtergrondstudies en verkenningen
In de serie Achtergrondstudies en verkenningen is een
nieuwe druk verschenen:
De zieke werknemer en privacy. Regels voor de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers.

A&V 27, 2e herziene druk, College bescherming
persoonsgegevens, Den Haag, februari 2008

Informatiebladen
Van de informatiebladen voor de betrokkene zijn sinds
1 januari 2008 drie geactualiseerde versies verschenen:
Geheimhouding van uw medische gegevens, juli 2008
Omgang met uw medische gegevens, januari 2009
Uw rechten als patiënt, juli 2008
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Uw omgang met medische gegevens, januari 2009
Publicaties van het CBP kunt u inzien en/of downloaden van de websites www.cbpweb.nl en www.mijnprivacy.nl. Voor het toezenden van
gedrukte publicaties kunnen administratie- en verzendkosten in rekening worden gebracht.
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Effective supervision
The advent of the national Electronic Patient File (EPD) caused
quite a stir in 2008. Many wondered whether it was really
necessary to create such a futuristic and expensive system.
In time, who will be able to access and use which parts of the EPD
and on which grounds? How certain is it that the medical data
stored in the system will not be viewed, spied on, changed or
copied by unauthorised third parties or organisations?
And will it be a system ‘for, about and without the patient’,
or will the patient ultimately maintain control over
his/her data himself/herself?
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All questions that, pursuant to international and European commitments and national
legislation based on these commitments – including the Wet bescherming persoonsgegevens
(Wbp) [Dutch Data Protection Act] - have to be answered clearly and convincingly, not only in
relation to the EPD, but for any situation in which someone wishes to collect and process
personal data. For example, the operators of internet sites and search engines, the operators of
public transport facilities, organisations that want to register so-called problematic debts,
privatised occupational health and safety services, energy suppliers, hospitals, housing
corporations or health insurance companies. This includes the government, which collects and
links data at every level: municipal social services, educational institutions, social work, the
controller for the collection of the kilometre charge (’Anders betalen voor mobiliteit’ [a different
way for paying for mobility]), the police, who use automatic number plate recognition, or the
anti-doping authority for top-class sports.
The Dutch Data Protection Authority (Dutch DPA) [College bescherming persoonsgegevens
(CBP)] is responsible for supervising compliance with the Wbp and, as such, consistently
confronts the various controllers with the same questions, whether asked to do so or not.
Where prompted to do so by the answers given, the Dutch DPA is responsible for declaring or
determining that these answers are contrary to what the legislator has prescribed under the
Wbp.
In 2008, the CBP started to systematically do what we said that we would do the year before:
above all else, deploying our manpower and resources ’to conduct investigations into how the
relevant statutory provisions are being fulfilled and, where the violation of these provisions is
observed, take enforcement action’1. To this end, a risk analysis was prepared on the basis of a
system developed by us and tested by experts and on the basis of warnings that reach us in
various ways, with the object of determining the sectors in which (1) many citizens are at a (2)
great risk of (3) encountering serious and structural violations of the Wbp. The Dutch DPA 2008
policy plan gained concrete form and content on this basis.
The figures for 2008 are promising: the Dutch DPA carried out supervision investigations in 95
cases (50% more than in 2007) and imposed a sanction or threatened to do so in 68 cases, which
represents almost double the figure for 2007 (2007: 39; 2006: 2!).
Even more relevant is the fact that the recommendations expressed in almost all of the cases
prompted a significant improvement in the protection of personal data. Referring to what can be
read about this in more detail in the annual report before you now, the serious unlawful aspects
identified at a number of internet sites, in relation to the public transport chip card, in relation
to the publication of personal data required to apply for planning permission, in relation to
social networking sites, in relation to the protection of patient data in hospitals, in relation to
black lists in customer care and in relation to the duty of disclosure applicable for health
insurance companies, effectively ensured an end to these situations of unlawfulness, whether
immediately or in the short term .
In addition to the above, the majority of our recommendations on bills hit home. Naturally, it
is up to the government and both Houses of Parliament to pronounce a final opinion on the
relevant legislative proposals, having considered everything from a political point of view.
However, the recommendations on in particular the Electronic Patient File, on the introduction
of the so-called ’smart energy meter’ and on the Electronic Child File have prompted the
relevant Ministers to make considerable improvements to the draft legislative proposals
submitted to the Dutch DPA in relation to the protection of personal data.
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However, an important exception is the legislative proposal for the Verwijsindex Risicojongeren
[reference index for young people at risk]. Both the Dutch DPA and the Council of State were
very critical in their recommendations on the draft legislative proposal (‘do not proceed to
submission in this form’). However, the legislative proposal that has now been submitted to the
House of Representatives, while it differs on some accounts from the draft, in essence differs
insufficiently.
The object of the change in course that the Dutch DPA made during the course of 2007, which
was geared towards ‘robust enforcement’2, was to give content to the main remit formulated by
the legislator in a way that would be more effective than in the past: to promote compliance
with the Wbp and with the other legislation entrusted to our supervision .
In this connection, 2008 has been a very useful and informative year.
It has been a useful year because the majority of our interventions have had the effect envisaged
by the legislator: in a repressive sense, by ending violations resulting from the application of the
investigation and sanction powers conferred on us; in a preventive sense, because the
knowledge gained in this manner has prompted the legislator to use legislation advice to fill
the gaps in legislation from the point of view of the protection of personal data in advance.
It has also been an informative year, because, based on our experiences in 2008, we believe that
it is an established fact that the effectiveness of the Dutch DPA could be increased considerably
if the legislator were to grant it a punitive penalty power, as is already the case for almost all
other supervisory authorities. Controllers are currently risking merely a conditional sanction in
the event of non-compliance with the Wbp, while the likelihood of being caught – given the
budget allocated to the supervisory authority – is small. As such, much stands to be gained
where the achievement of an increase in the level of compliance with statutory provisions is
concerned.
J. Kohnstamm
Chairman

1 See foreword of the 2007 annual report
2 Term derived from the Gewoon doen report by the Brouwer Committee, dated 20 January 2009
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2008 in a nutshell
Last year, the Dutch Data Protection Authority (Dutch DPA) [College
bescherming persoonsgegevens (CBP)] was able to strongly improve
its positioning as supervisor. Its chosen focus is the investigation of
compliance with the rules concerning the processing of personal data
and enforcement action where legislation is violated. In 2008, the
Dutch DPA also make clearer choices, on the basis of risk analyses,
on how to deal with the large number of very different subjects that
it is confronted with. The Dutch DPA prioritises structural issues and
violations that affect many people - vulnerable groups in particular.

The internet
Last year, the Dutch DPA received a large number of complaints and warnings about the
publication of personal data on the internet. These relate particularly to requests for the removal
of this data and to the rights that an individual has if his or her data is published on the
internet. By taking enforcement action against websites that structurally violate the Wet
bescherming persoonsgegevens (Wbp) [Dutch Data Protection Act], the Dutch DPA wants to
increase the alertness of both controllers and data subjects. Both parties must be more aware of
the rights of data subjects and of the need for these rights to be respected.
Emergency action against a website containing the personal data of civil servants and politicians
yielded success in record time: access to the site was blocked within just one day. Action against
a municipality that published applications for planning permission complete with personal data
and the signature of the applicant and the name and signature of the relevant official on its site
led to the development of a new online application form that will be used throughout the
Netherlands. As a result, the unlawful publication of this personal data has been stopped.
The covert registration of the IP addresses of visitors to the website Geencommentaar.nl
[nocomment], with the object of making this list accessible to others, was declared unlawful by
the Dutch DPA. In response, the controller stated that the list had been destroyed and the
software removed from the site. The website beoordeelmijnleraar.nl [assessmyteacher]was also
declared unlawful. The website holder subsequently made a number of changes to the site.
Together with the Onafhankelijke Post- en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) [Independent
Post and Telecommunications Authority], the Dutch DPA was successful in its efforts to deal
services that facilitate reverse searches – using a telephone number to find the corresponding
name and address details – and in the specification of the conditions under which viral
marketing is permitted.
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At a European level, the Article 29 Working Party published a much anticipated Opinion on
internet search engines, which was followed, in February 2009, by hearings with four internet
search engines. Partly as a result of this, competition has developed between the search engines,
with privacy friendliness as the key factor.

Business and work
Medical data on employees is of a very sensitive nature. Further to the investigation of an
occupational health and safety service, the Dutch DPA suspects that other occupational health
and safety services also structurally disclose these data to employers. Because of this, the
decision was made to examine data processing by other occupational health and safety services
as well. The investigation will be continued in 2009.
The greatest possible care must also be exercised where data relates to sensitive information
about an individual’s financial position. The Landelijk Informatiesysteem Schulden [National
Debt Information System] submitted a design for a registration system to the Dutch DPA for
assessment twice. The design was rejected by the Dutch DPA in both instances. Data processing
had been demarcated insufficiently and the group of people with access to these data would be
too large, which would entail the risk of damage to individuals who had been entered in the
system erroneously.
One of the structural problems of privacy protection is that many people do not know where
their data ends up and what happens to it. If persons are investigated, whether by a private
detective agency or the afdeling Sociale Recherche [Social Security Fraud Department], these
persons must be notified thereof when the investigation has been completed. Following its
investigation, the Dutch DPA has established that this duty to disclose is still not complied with
in many cases. The Dutch DPA will continue its vigilance in this respect.
Obtaining data that can lead to more efficient and conscious energy use must also occur in line
with the Wbp. A number of privacy safeguards were added to the legislative proposal relating
to the introduction of smart energy meters following criticism from the Dutch DPA.

Transport
After wrangling, which lasted for years, concerning the use of travel data for marketing
purposes following the introduction of the OV-chipkaart [public transport chip card] and the
publication of a study by the Dutch DPA on the use of the card on the Amsterdam metro
network, the public transport companies eventually came up with a system that satisfies the
requirements of the Wbp. The Dutch DPA will monitor the implementation and compliance
with the standards laid down. An official investigation in 2008 into the processing of personal
data for the purpose of the chip card, which will be compulsory for the Rotterdam metro with
effect from 29 January 2009, led to the conclusion that there is no reason to take any further
steps at this stage.
The kilometre price system may also lead to a detailed image of travel behaviour, in this case
concerning individual motorists. The Dutch DPA has advocated data minimisation in the Lower
House.
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The monitoring of cars that use certain routes involves all citizens who drive cars, including
those who have nothing to hide. The Dutch DPA has developed guidelines for Automatic
Number Plate Recognition (ANPR), which are intended to bring an end to the lack of clarity
on what is and what is not allowed in the implementation of this method. The police is not
allowed to retain and process all scanned data. A situation must be avoided where all motorists
are regarded as potential suspects.

Healthcare
Extra care and proper security are required when processing data on someone’s health. In the
legislative proposal that provides for the Electronic Patient File, consideration is given to the
highly critical advice issued by the Dutch DPA in this respect. In principle, only professionals
with a treatment relationship with patients will have access to their medical records.
The Dutch DPA points to the need for citizens, and patients in particular, to have the right to
know who has access to their data, when and how and the right to know that this data is
processed securely in other healthcare areas in which personal data is exchanged as well. This
applies when health insurance companies provide data to the central administration office on
insured parties with health problems who are eligible for an allowance. It applies when one
insurer discloses personal data to another insurer when collective contracts are transferred. It
applies for the national processing of data for care registration across the board under the
Algemene wet bijzondere ziektekosten [Exceptional Medical Expenses Act]. It applies when
issuing personal data to the College voor Zorgverzekeringen [Care Insurance Board] for the
purpose of the collection of premiums for health insurance from defaulters. It also applies for
the use of the burgerservicenummer (BSN) [Citizens Service Number (CSN)] in the healthcare
sector: the processing and provision of personal data must comply with a certain level of
information security.
Compliance with the level of information security required does not go without saying, as
became evident from an investigation that the Dutch DPA conducted with the Inspectie voor de
Gezondheidszorg [Healthcare Inspectorate]. None of the 20 hospitals investigated complied
with this standard, which may have serious consequences for the quality of care provided and
for patient privacy. The hospitals must demonstrate that they will comply with the standard and
how they will do this.

Young persons
The digital processing of personal data in general and by the government in particular explicitly
demands safeguards. This applies all the more where information relates to children and young
persons.
In 2008, the Dutch DPA issued highly critical advice on the draft legislative proposal that would
result in the creation of a Verwijsindex Risicojongeren [reference index for young persons at
risk]. In the opinion of the Dutch DPA, the proposal is contrary to the Wbp. Criticism focuses
particularly on the object of the reference index, which is insufficiently concrete and, combined
with its unclear criteria for the registration of a young person by his or her care provider, entails
an almost inevitable risk of arbitrariness. Although the legislative proposal submitted on
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Second stage of evaluation of the WBP
•

The study report

The objectives of the Wbp, namely to safeguard the balance between privacy interests and other interests and to
strengthen the position of individuals whose data is processed, are not yet being achieved in full. This is the
most important conclusion to emerge from the second stage of the Wbp evaluation study, the report for which
was recently presented to the House of Representatives.
The second stage of the evaluation of the Wbp relates to the empirical part of the study on the effect of the Wbp.
The Wat niet weet, wat niet deert (‘ignorance is bliss’) study report was completed at the end of 2008. The main
study question is as follows: ‘To what extent does the operation of the Wbp comply in practice with the
objectives of the Act, particularly given the problems observed in literature, and which adjustments are possible
and advisable within the context of the EU Directive?’
This problem definition has been elaborated on in 18 subquestions that have been studied by means of
questionnaires, expert meetings and (in-depth) interviews, amongst other things.
According to the report, the Act has not really found its way into legal practice yet. The Wbp is an Act that is
difficult to apply. It is noted in this context that the Wbp is still relatively new and that more time is needed for
legal development, for the interpretation of the open standards laid down in the Wbp.
As regards the rights of data subjects, their right to access and correct personal data, it has been noted that only
limited use is made of these rights.
Satisfaction varies concerning the Dutch DPA’s performance of its duties. There is an appreciation, on the one
hand, of the guidelines, advice and mediation that the Dutch DPA provides. However, on the other hand, even
more is expected of the Dutch DPA in relation to the provision of information and advice. According to some,
the choice made by the Dutch DPA in 2007, namely to focus on its supervisory task as one of the many tasks
allocated to it, was made too early, given the lack of legal development. In other words more needs to be
invested in knowledge development. However, according to the report, another line of thought is possible too,
in which the decision to focus on supervision and enforcement will actually lead to the development of
initiatives elsewhere in relation to information, awareness and clarification of (legal) norms.

•

Essay

The Dutch DPA was of the opinion that (too) little attention is being given to technological developments in
relation to the Wbp in the second stage of the evaluation. Because of this, it approached an academic, professor
dr. Paul De Hert, a professor at the Vrije Universiteit Brussel and affiliated to the TILT at Tilburg University as a
senior lecturer, in 2008, asking him to discuss this aspect in more detail in an essay. An abridged version of this
essay was published on 28 January 2009, on the occasion of European Data Protection Day. An English
translation of this essay is also available. The final version of the complete essay will be published later in 2009.

•

Judgment collection

The observation made in the evaluation report to the effect that the Wbp has not really found its way into legal
practice yet would seem to be belied by the Uitsprakenbundel Wet bescherming persoonsgegevens [Judgment
collection in relation to the Personal Data Protection Act] to be published by the Sdu in April 2009. This
publication, edited by both employees of the Dutch DPA and independent experts, actually includes a very large
quantity of ‘external’ case law on the Wbp, in addition to recommendations and views from the Dutch DPA.
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6 February 2009 responds to the criticism raised by the Dutch DPA – amongst others – in several
areas, the essence unfortunately remains the same.
It is often claimed that privacy regulations prevent the proper implementation of child
protection measures. This myth was dispelled during a round table conference in April 2007,
between the Dutch DPA and professionals in the field of youth care. The Dutch DPA is able to
agree to the draft legislative proposal on the amendment of the child protection measures that
introduces a right to speak. If the interests of the child make it necessary to break (doctorpatient) confidentiality, the care provider must be able to exercise his right to speak.
Primary schools issue educational reports on their pupils to secondary schools. The Dutch DPA
has investigated compliance with the information obligation to the parents of children in this
situation. This is vital for the possibility of correcting the report, which can have a protracted
negative effect on children if it contains incorrect or outdated information.

Police and the judicial authorities
The serious misuse of personal data in the form of identity fraud is also set to increase in the
Netherlands. To combat this theft of someone’s personal data, compliance with the information
obligation is vital, so that the data subject knows that an organisation is processing his personal
data and which data is concerned. In 2008, via meetings with experts and a study of literature,
the Dutch DPA explored the different ways in which identity fraud could be prevented and
combated.
Safeguarding the correct and transparent use of personal data is also vital in light of the
increased powers that police and the judicial authorities have in relation to the processing of
personal data. In 2007, the Dutch DPA took the view that legislation that opens up the
possibility for a DNA family relationship investigation as part of criminal proceedings is in
violation of the Wbp. The Minister took the criticism raised by the Dutch DPA into
consideration in a second proposal in October 2008.
As regards the proposal by the Openbaar Ministerie [Public Prosecution Department] to extend
investigation reports – through the use of the internet and telephone, for instance – the Dutch
DPA advised on the inclusion of appropriate safeguards in order to ensure that these reports are
protected from search engines and that any mistakes are rectified quickly. The Aanwijzing
opsporingsberichtgeving [Instructions on investigation reports] will be modified further to this
criticism. The Dutch DPA also issued critical advice on the provision of criminal data from the
Public Prosecution databases to data subjects and third parties for purposes not relating to the
criminal procedure. The Dutch DPA feels that this is only allowed in certain cases and only
where absolutely necessary. Advisability alone is not enough.
The Dutch DPA issued an investigation report on the internal exchange of personal data within
the police forces via the police information desk. By far the majority of police regions were
found to be completely unequipped for compliance with the requirements of the Wet
politiegegevens [Police Data Act], which became effective on 1 January 2008.

International
Binding international rules for data protection are vital in order to cope with future privacy
problems. At a worldwide and European level, more intense collaboration is necessary between
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Brouwer Committee: transparency in registration is crucial
In January 2009, the Dutch DPA responded to the report by the Brouwer Committee entitled
Gewoon doen, beschermen van veiligheid en persoonlijke levenssfeer [Just do it; protecting safety and
privacy].
The Dutch DPA agrees with the framework provided by the report, which is largely in line with
the principles and provisions laid down in the Wbp. The view expressed by the committee,
namely that transparency is crucial for a society of trust, is all the more compelling because
recent research commissioned by the Dutch DPA shows that there are a worryingly large
number of data files in which citizens are registered. “Citizens must know who, why, where and
which data is being collected and used in relation to them”, says Jacob Kohnstamm. The Dutch
DPA also shares the committee’s view that sound external supervision is a vital final element
when promoting the careful use of personal data ‘on the shop floor of safety’ and that the
government must provide the Dutch DPA with sufficient powers and financial resources to this
end. According to Kohnstamm, this is currently not the case in a number of respects.
Contrary to the committee, the Dutch DPA believes that advice on legislation and regulations
can and must go hand in hand with the supervisory task of the Dutch DPA. “Knowledge of and
experience with the actual use of personal data that the Dutch DPA is gaining as a data
protection authority, is yielding a vital seedbed for well-considered new legislation and
regulations. What is more, abolition of the obligation to request advice on legislation is directly
contrary to Article 28(2) of the European Privacy Directive. So, ‘just keep on doing it’,
Kohnstamm says.
The duties of the Commissie veiligheid en persoonlijke levenssfeer [committee on safety and
privacy], which is chaired by, mrs. A.H. Brouwer-Korff, mayor of Utrecht, include establishing
what the Cabinet can do to ensure that care providers, prevention staff and crime fighters are
able to exchange the data required easily and responsibly.

data protection authorities as is greater emphasis on the importance of data protection when
making policy decisions in both the public and the private domain. These recommendations
were made at the international conference of data protection authorities, which was held in
October 2008. Attention is also being paid to the future of data protection legislation in a
European context. Steps are being taken to ascertain how the Privacy Directive and its
application can be strengthened.
Progress is being made in the coordination of approval of rules for the transfer of personal data
by multinationals to countries outside the European Union. On the initiative of the Dutch DPA,
a number of data protection authorities from EU countries have agreed to adopt each other’s
assessments of the codes of conduct adopted by multinationals for transfer – the Binding
Corporate Rules. At the end of 2008, 15 data protection authorities had committed themselves
to the mutual recognition of BCRs.
Moreover, last year, the European data protection authorities involved themselves intensively in
checks on travellers and the passenger data issue, developments on the internet and judicial and
police-related developments in the EU.
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OBJECTIVES 2009
In 2007, the Dutch DPA decided to give more priority to enforcement

Public supervision:

action, in order to exercise its supervisory task and achieve the best

•	Completion of an investigation into the transfer of educational

results possible. In 2008, the Dutch DPA continued to work on the
identification of investigation areas, based on problem and risk
analyses, and on the organisational changes that would be needed
as a result of this change in course.
As regards the private sphere, the Dutch DPA will commit itself in 2009
to the promotion of the use of personal data by both controllers and
data subjects in line with legislation. Emphasis here will be placed on
compliance with the duty of disclosure that rests on controllers.

reports on pupils from a primary school to subsequent educational
institutions and compliance with the duty of disclosure.
•	Investigation into the processing of the Citizens Service Number or
other personal data in national care registration by the College
voor zorgverzekeringen [Care Insurance Board] under the
Algemene wet bijzondere ziektekosten [Exceptional Medical
Expenses Act].
•	Follow-up investigation on the organisation of the police
information desk at several police forces, focusing particularly

In the public domain, the Dutch DPA will emphasise the obligation

on authorisation, quality requirements, logging and the role played

that the government has to be open and transparent. Authorities and

by the privacy officer.

implementers of public tasks must offer complete clarity as regards the
use of citizens’ personal data.
To be able to maintain this course, the Dutch DPA will continue to be
very selective in its processing of individual cases and act primarily as
a data protection authority. The organisation will continue to focus on:
•	investigations into compliance and, where necessary, sanction
imposition;
•	the improvement of insight into technological developments;
•	the improvement of supervision tools;
•	the investment in public information.
The following concrete priorities have been determined for 2009:
Private supervision:
•	Monitoring compliance with the Wbp and doctor-patient
confidentiality by companies in the occupational health and
safety service and reintegration sectors.
•	Identity fraud. Complaints and warnings that point to violation
of the Wbp will be handled with priority.
•	In a European context, acting as a leading data protection

•	Investigation into the effect of the Centraal Informatiepunt
Opsporing Telecommunicatie (CIOT) [Central Information Point for
Telecommunication Research] and requesting data stored with the
CIOT.
•	Local investigation of several regional Electronic Patients Files,
for compliance with the applicable standards.
•	Inspection of the security of data held by the Criminele
Inlichtingen Eenheid (CIE) [Criminal Intelligence Unit), particularly
where informants are concerned.
•	Determination and publication of the final guidelines on the use of
automatic number plate recognition, followed by an investigation
into compliance with the Wet politiegegevens [Police Data Act]
and the guidelines by police forces.
•	Inventory of documentation available on and local investigation
of one or more ‘safe houses’.
•	Investigation of camera surveillance in municipalities.
This concerns both camera surveillance that municipalities
carry out independently and camera surveillance carried out
in collaboration with private parties.

authority when assessing the codes of conduct adopted by multi-

International:

nationals for the transfer of personal data to countries outside the

•	Contributing to investigations into the operation of the European

EU (so-called Binding Corporate Rules).
•	Supervision of compliance with the duty of disclosure that
companies have towards consumers.
•	Enforcement investigation into websites that structurally violate
the Wbp, as announced in the Richtsnoeren publicatie van

Privacy Directive (95/46/EC).
•	Contributing to the development of initiatives with the objective
of achieving a global standard for data protection and a global
standard for company accountability.
•	Contributing to theory development on the issue of applicable law

persoonsgegevens op internet [Guidelines on the publication of

from Directive 95/46/EC in connection with the increase in cases

personal data on the internet], which guidelines were published

with a cross-border dimension.

in December 2007.
•	Enforcement investigation into the unlawful provision of personal
data to third parties by companies.
•	Risk analysis of and investigation into evident violations in relation
to the unlawful re-use of biometric data.

•	In addition to its usual participation in international forums there
will be attention for trans-Atlantic relations, the London Initiative
meetings, the spring conference of European data protection
authorities in Edinburgh and the international conference for
data protection authorities in Madrid.
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Jaarverslag 2008

Iedereen heeft recht op een zorgvuldige omgang met zijn
of haar persoonsgegevens.
Het College bescherming persoonsgegevens houdt toezicht
op de naleving van de wettelijke regels die zien op de
bescherming van persoonsgegevens, zo nodig met behulp
van sancties.

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) houdt – onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) – toezicht op
de naleving van wetten die het gebruik van persoonsgegevens regelen. Bij het CBP moet het gebruik van persoonsgegevens
worden gemeld, tenzij hiervoor een vrijstelling geldt.

Op eigen initiatief of op verzoek van een belanghebbende kan het CBP onderzoeken of de manier waarop persoonsgegevens in een
bepaalde situatie zijn gebruikt, in overeenstemming is met de wet en daaraan zonodig gevolgen verbinden. Voor in gebreke blijven

Daarnaast adviseert het CBP over voorgenomen wetgeving
die betrekking heeft op de verwerking van persoons
gegevens.

bij de melding kan een boete worden opgelegd. Bij overtreding van de wet of daarop gebaseerde regelingen kan het CBP overgaan
tot bestuursdwang of een dwangsom opleggen.
Het CBP adviseert de regering over de bescherming van persoonsgegevens en onderwerpen die daarmee samenhangen.
Het CBP toetst gedragscodes en bemiddelt in geschillen tussen burgers en gebruikers van persoonsgegevens.

Bij het uitvoeren en verantwoorden van zijn werkzaam
heden heeft het CBP oog voor de maatschappelijke context
van de aan hem voorgelegde vragen, problemen of
klachten. Het streeft naar een open dialoog met
de samenleving en naar samenwerking met andere maat
schappelijke organisaties.

Over zijn werkzaamheden en bevindingen brengt het CBP jaarlijks een openbaar verslag uit. Het CBP is bij de uitvoering van zijn bevoegd
heden gehouden aan de normen die worden gesteld in de Algemene wet bestuursrecht. Beslissingen van het CBP zijn vatbaar voor bezwaar
en beroep. Het gedrag van het CBP kan onderzocht worden door de Nationale ombudsman.
Voor meer informatie kunt u kijken op de websites: www.cbpweb.nl of www.mijnprivacy.nl
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