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 ONDERWERP verstrekken van persoonsgegevens 

 
Bij brief heeft u zich tot de Registratiekamer gewend inzake het volgende. Een werving en 
selectiebureau heeft na haar faillissement uit privacyoverwegingen haar kandidatenbestand 
grotendeels vernietigd. De curator stelde dat het klantenbestand een financiële waarde had en 
had daarom om overgave van de administratie gevraagd. De curator heeft bij de Politie district 
Lekstroom aangifte gedaan van het vermoedelijk plegen van bedrieglijke bankbreuk.  
 
Op 1 september 2001 is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) in werking getreden. De 
WBP geeft, als opvolger van de Wet persoonsregistraties (WPR), regels voor het omgaan met 
persoonsgegevens. In de WPR was de Registratiekamer aangewezen als toezichthoudend orgaan. 
In de WBP is dit het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Het CBP zal als opvolger van 
de Registratiekamer, de behandeling van deze zaak voortzetten. Ingevolge artikel 51, eerste lid, 
WBP ziet het College toe op de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig het bij en 
krachtens de wet bepaalde.  
 
Het CBP leest in uw verzoek twee vragen. U informeert ten eerste of het strafbaar is dat het 
werving en selectiebureau het bestand niet aan de curator heeft overgedragen en ten tweede of de 
curator het klantenbestand zou hebben mogen verkopen.  
 
Artikel 11, eerste lid, Wpr geeft de hoofdregel voor de toelaatbaarheid van verstrekkingen van 
gegevens uit een persoonsregistratie aan derden. Uit een persoonsregistratie worden slechts 
gegevens  aan een derde verstrekt voor zover dit - voortvloeit uit het doel van de registratie, - 
wordt vereist ingevolge een wettelijk voorschrift of - geschiedt met toestemming van de 
geregistreerde. Als de verstrekking vereist is ingevolge een wettelijk voorschrift is de houder 
verplicht te verstrekken. In de andere twee situaties is er sprake van een bevoegdheid om 
gegevens aan een derde te verstrekken. Of het werving en selectiebureau op basis van de 
faillissementswet verplicht was het bestand aan de curator over te dragen is niet ter beoordeling 
van het CBP. Het CBP beperkt zich daarom in deze brief tot het schetsen van het kader ter 
beoordeling van de vraag of een kandidatenbestand aan een derde verstrekt/verkocht mag 
worden. 
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Aangezien de beoogde verkoop van het bestand niet wordt vereist ingevolge een wettelijk 
voorschrift noch, voor zover is gebleken, zou geschieden met toestemming van de 
geregistreerden, moet worden beoordeeld of de verstrekking zou zijn voortgevloeid uit het doel 
van de registratie. Het antwoord op de vraag of de curator het kandidatenbestand aan een ander 
bureau had mogen  verkopen wordt dus bepaald door de vraag of de verstrekking voortvloeit uit 
het doel van de registratie.  
 
Een verstrekking vloeit voort uit het doel van de registratie indien dat doel in de gegeven 
omstandigheden met zich meebrengt dat de verstrekking plaatsvindt. Of dit het geval is hangt af 
van de onderliggende rechtsverhouding, de aard van de registratie alsmede de aard van het doel 
en de betekenis daarvan in het maatschappelijk verkeer. Van een doelverstrekking is geen sprake 
als de belangen van de geregistreerden bij de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
onvoldoende in acht worden genomen. 
 
Het werving en selectiebureau heeft als doel het bemiddelen voor de kandidaten bij het vinden 
van geschikt werk. Het werving en selectiebureau voert om dit doel goed te kunnen uitvoeren een 
persoonsregistratie met kandidaten. Aannemelijk is dat de behoefte tot bemiddeling ook na de 
faillietverklaring nog bij de ingeschrevenen bestaat. Hoewel het doel van de registratie niet de 
verstrekking aan een nieuw bureau is, kan een dergelijke verstrekking onder voorwaarden, mits 
daarbij de belangen van de geregistreerden voldoende in acht zijn genomen, wel daaruit 
voortvloeien. Dit betekent dat de verstrekking van het kandidatenbestand aan een nieuw bureau 
onder bepaalde omstandigheden rechtmatig kan zijn.  
 
Voor de beoordeling van de rechtmatigheid van de verstrekking speelt een rol of de belangen van 
de geregistreerden bij de bescherming van de persoonlijke levenssfeer voldoende in acht zijn 
genomen. Zijn voldoende maatregelen getroffen om de privacybelangen van de geregistreerden te 
beschermen? Een voorwaarde is bijvoorbeeld dat de kandidaten goed geïnformeerd worden over 
de op handen zijnde verstrekking en dat ze de mogelijkheid krijgen om hier bezwaar tegen te 
maken. Ook de aard van de gegevens en mogelijke gevolgen voor de betrokkenen spelen in deze 
afweging een rol.  
 
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
College bescherming persoonsgegevens (CBP) 
 


