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Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft vastgesteld dat op de VNG website 

persoonsgegevens van indieners van Wob-verzoeken zijn gepubliceerd. Dienaangaande richt ik 

mij tot u. 

 

In verband met voorgenoemde publicaties is, mede naar aanleiding van een door het CBP 

ontvangen individuele klacht, op 8 oktober 2010 telefonisch contact geweest met uw organisatie. 

Uit dit contact kwam naar voren dat het doel van deze publicaties is het adviseren van gemeenten 

over de wijze van afhandeling van Wob-verzoeken. 

 

Elke verwerking van persoonsgegevens - ook de publicatie van persoonsgegevens op internet – 

moet gebaseerd kunnen worden op een of meer van de grondslagen die in artikel 8 Wet 

bescherming persoonsgegevens (Wbp) worden beschreven. Uit dit artikel blijkt dat een 

gegevensverwerking toelaatbaar is indien er toestemming is van degene wiens gegevens worden 

verwerkt of indien sprake is van een aantoonbare noodzaak voor de verwerking, zoals nakoming 

van een wettelijke verplichting of goede vervulling van een publiekrechtelijke taak. Bovendien 

volgt uit dit artikel dat de verantwoordelijke dient na te gaan of niet met minder gegevens 

hetzelfde doel bereikt kan worden en of het doel ook langs een andere weg en met minder 

ingrijpende middelen kan worden gerealiseerd. 

 

Op de VNG website zijn bij behandeladviezen aan gemeenten onder meer de naam en 

woonplaats van indieners van Wob-verzoeken gepubliceerd. Bij het advies van 12 februari 2010 is 

naast de naam van betrokkene bovendien diens hogeschool vermeld. De VNG website is 

onbeperkt toegankelijk voor een breed publiek. 

 

Voorgenoemde publicaties zijn in strijd met de Wbp. De vermelding van persoonsgegevens op 

een algemeen toegankelijke website is immers niet noodzakelijk voor het doel dat de VNG met 

deze publicaties nastreeft. Gemeenten kunnen ook met minder gegevens (bijvoorbeeld adviezen 

zonder vermelding van persoonsgegevens) of langs een andere, voor betrokkenen minder 

ingrijpende, weg (bijvoorbeeld via een afgeschermd deel op de website voor leden) geïnformeerd 
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worden over de afhandeling van deze Wob-verzoeken. 

 

Met instemming heb ik kennis genomen van het feit dat na het telefonisch contact de namen van 

betrokkenen van de VNG website zijn verwijderd. Zekerheidshalve wijs ik u erop dat het 

verwijderen van deze direct identificerende kenmerken niet in alle gevallen voldoende garantie 

biedt dat geen sprake meer is van persoonsgegevens. Ook indirect identificerende gegevens (zoals 

woonplaats en functie), hoewel ontdaan van de naam, kunnen door combinatie met andere 

gegevens worden herleid tot een bepaalde persoon. 

 

Ik verzoek u, met inachtneming van het bovenstaande, de publicaties op de VNG website te 

beoordelen. U kunt hierbij gebruik maken van de richtsnoeren 'Publicatie van persoonsgegevens op 

internet' en 'Actieve openbaarmaking en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer'. Graag verneem ik 

op korte termijn op welke wijze u gevolg geeft aan dit verzoek. 

 

Tot slot bericht ik u dat deze brief op de website van het CBP openbaar zal worden gemaakt. 

 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Hoogachtend, 

 

Het College bescherming persoonsgegevens, 

Voor het College, 

 

 

 

 

Mw. mr. dr. J. Beuving 

Lid van het College 

 

 

 

 

 

 


