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Geacht bestuur, 

 

Medio 2009 heeft het College bescherming persoonsgegevens (CBP) op grond van artikel 60 Wet 

bescherming persoonsgegevens (Wbp) een onderzoek ingesteld naar de wijze waarop het 

dagelijks bestuur van de deelgemeente Charlois (hierna: het dagelijks bestuur) persoonsgegevens 

verwerkt in het kader van de registratie van Deelgemeentelijke Organisatie Sluitende Aanpak 

(DOSA). Dit onderzoek heeft geresulteerd in een last onder dwangsom (besluit d.d. 27 januari 

2011) en de beslissing op bezwaar (besluit d.d. 19 juli 2011). Tegen deze beslissing op bezwaar 

heeft het dagelijks bestuur beroep ingesteld bij de rechtbank Rotterdam. In zijn uitspraak van 16 

mei 2012 heeft de rechtbank Rotterdam het beroep verworpen en de last onder dwangsom in 

stand gelaten. 

 

Bij brief van 31 juli 2012 bent u op de hoogte gebracht van het onderzoek van het CBP naar de 

naleving van de last onder dwangsom. In deze brief heeft het CBP u verzocht schriftelijke 

bewijsstukken toe te zenden waaruit blijkt dat tijdig en volledig aan de last onder dwangsom is 

voldaan. 

 

Bij brief van 24 augustus 2012 heeft u bewijsstukken toegezonden. 

 

Op 13 september 2012 heeft mondeling overleg plaatsgevonden. Tijdens dit overleg heeft u 

aanvullende bewijsstukken overgelegd. 

 

Desgevraagd heeft u op 11 oktober 2012, 5 november 2012 en 20 december 2012 nog meer 

aanvullende bewijsstukken toegezonden. 

 

Last onder dwangsom 

De last onder dwangsom verplicht het dagelijks bestuur van de deelgemeente Charlois de 

volgende maatregelen te treffen: 

1. De verwerking van gegevens betreffende iemands ras, zoals bedoeld in artikel 16 Wbp, te 

staken en gestaakt te houden; 

2. De gegevens betreffende iemands ras die reeds in DOSA zijn verwerkt uit het bestand te 

verwijderen. 
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DATUM 4 februari 2013 

ONS KENMERK z2012-00513 

De voor de last onder dwangsom in acht te nemen begunstigingstermijn eindigde voor de last 

onder 1. op 31 januari 2011 en voor de last genoemd onder 2. op 30 juni 2012. 

 

Naleving last onder dwangsom  

Bevindingen 

In uw brief van 24 augustus 2012 verklaart u dat vanaf 31 januari 2011 de verwerking van 

gegevens betreffende iemands ras heeft gestaakt. U heeft uw verklaring onderbouwd met nadere 

stukken, waaronder een e-mailbericht van de C3 group. In het e-mailbericht verklaart de C3 

group de velden waarin etnische registratie kon plaatsvinden te hebben verwijderd en de inhoud 

van de velden te hebben vernietigd, waardoor er geen mogelijkheid meer bestaat om te 

registreren of terug te kijken op etniciteit. Aan de hand van uitdraaien uit het DOSA-systeem 

heeft u dit nader onderbouwd. Daarnaast heeft u het onderzoeksrapport van [X] d.d. april 2012 

ingebracht. Dit rapport meldt dat binnen DOSA verband niet meer etnisch wordt geregistreerd. 

 

Uit uw brief van 24 augustus 2012 met bijlagen en nadien toegezonden stukken blijkt dat het 

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam op 19 juni 2012 naar 

aanleiding van de uitspraak rechtbank Rotterdam van 16 mei 2012 heeft besloten de registratie 

van etniciteit in de DOSA-systemen te verwijderen. Deze beslissing is een besluit dat betrekking 

heeft op alle deelgemeenten, waaronder deelgemeente Charlois. De leden van het Dagelijks 

Bestuur van de diverse Rotterdamse deelgemeenten zijn bij brief van 3 juli 2012 van de beslissing 

van het College van Burgemeester en Wethouders op de hoogte gebracht.  

 

Conform de beslissing etniciteit niet langer te registeren is het DOSA-Privacyreglement aangepast 

en ondertekend door alle betrokken partijen, die samenwerken in het kader van DOSA. 

 

Overleg 

Op 13 september heeft overleg plaatsgevonden tussen medewerkers van de deelgemeente 

Charlois en het CBP. Daarin is onder meer het volgende aan de orde gekomen. Alhoewel het 

mondeling bespreken van persoonsgegevens in beginsel onder de verwerking van 

persoonsgegevens moet worden begrepen (in de zin van artikel 1, onderdeel b, Wbp), blijkt uit 

artikel 2 van de Wbp dat de Wbp niet van toepassing is op het mondeling delen van 

persoonsgegevens indien geen sprake is van gegevens afkomstig uit een bestand of gegevens die 

bestemd zijn om in een bestand te worden opgenomen.  

 

Beoordeling 

Op grond van het bovenstaande komt het CBP tot het oordeel dat het dagelijks bestuur van de 

deelgemeente Charlois tijdig aan de last onder dwangsom heeft voldaan. Het dagelijks bestuur 

van de deelgemeente handelt daardoor niet langer in strijd met artikel 16 Wbp.  

 

Wellicht ten overvloede merkt het CBP hierbij op dat het uw verantwoordelijkheid blijft om een 

zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens te waarborgen. 
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Het CBP vertrouwt erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Hoogachtend, 

Het College bescherming persoonsgegevens, 

Voor het College, 

De voorzitter, 

 

 

 

 

Mr. J. Kohnstamm 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 


