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instelling CTBP-O

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft kennisgenomen van uw besluit tot het
instellen van de Commissie toezicht bescherming persoonsgegevens OCW-veld (CTBP-O). Het
instellingsbesluit is gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant van 24 december 2003. De
instelling van deze commissie is voor het CBP aanleiding om u deze brief te sturen.
De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) maakt het mogelijk om een natuurlijk persoon tot
Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) te benoemen. De FG heeft tot taak om toe te zien
op de naleving van de WBP en van relevante aanverwante regelgeving door de
verantwoordelijke. Teneinde de onafhankelijkheid van de FG te benadrukken heeft de wetgever
in artikel 63 tweede lid WBP onder meer bepaald dat de FG wat betreft de uitoefening van zijn
functie geen aanwijzingen van de verantwoordelijke kan ontvangen, dat hij geen nadeel
ondervindt van de uitoefening van zijn taak en dat de verantwoordelijke de FG in de gelegenheid
stelt zijn taak naar behoren te vervullen.
U heeft voor uw ministerie een FG aangesteld en deze functionaris op 4 september 2002 conform
artikel 63 derde lid WBP aangemeld bij het CBP. Met de instelling van de CTBP-O heeft u een
commissie benoemd, die zich voor een groot deel lijkt te begeven op het terrein van de door u
benoemde en als zodanig bij het CBP aangemelde FG.
In de toelichting bij het instellingsbesluit staat “Naast de FG’s kan de CTR echter een waardevolle
functie blijven vervullen, daar waar het het externe gegevensverkeer met het OCW-veld betreft. De
benoeming van een onafhankelijke externe toezichthouder (de FG’s zijn interne toezichthouders)
onderstreept het belang dat OCW, bij uitstek een ‘ministerie van mensen’ (…)hecht aan een goed
bescherming van persoonsgegevens, zowel intern als extern.”
In artikel 1 van het besluit wordt persoonsgegeven OCW-veld gedefinieerd als: “elk gegeven
betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon dat van instellingen, waarmee het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een bekostigings- of subsidierelatie heeft, wordt
verkregen danwel elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon dat aan
deze instellingen wordt geleverd met inbegrip van gegevens betreffende geïdentificeerde of identificeerbare
personen in subsidieaanvragen die op het terrein van Onderwijs Cultuur en Wetenschap worden
ingediend.”
De aangehaalde passages wekken de indruk dat aan de instelling van de CTBP-O een niet geheel
juiste interpretatie van de WBP ten grondslag ligt. Bovenstaande formulering suggereert dat uw
FG geen toezicht houdt op gegevensverkrijging van of gegevensverstrekking aan derde partijen in
het OCW-veld. Dit toezicht behoort uitdrukkelijk wel tot zijn toezichtstaak.
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Het CBP wijst u met name op het volgende.
De WBP maakt geen onderscheid tussen intern en extern gegevensverkeer; de FG is derhalve
toezichthouder op alle verwerkingen door de verantwoordelijke. De FG die werkzaam is op uw
ministerie kan geen toezicht houden op de verwerkingen door de andere spelers in het
onderwijsveld. De term externe toezichthouder die u aan de CTBP-O heeft verleend, wekt
verwarring. Er is maar één externe instantie die bij wet toezicht houdt op de naleving van de WBP
en dat is het CBP.
Het CBP steunt elk initiatief dat leidt tot zorgvuldige verwerkingen van persoonsgegevens, maar
het CBP wil ook graag wijzen op de eigen verantwoordelijkheid van partijen die niet onder uw
ministerie vallen. Persoonsgegevens die door derde partijen verwerkt worden kunnen niet zonder
meer rechtmatig door de CTBP-O worden opgevraagd of ingezien.
Het CBP hecht er aan om op te merken dat de wet de FG erkent als eerste aanspreekpunt inzake
toezicht op de naleving van de privacywetgeving. De FG heeft immers een specifieke, wettelijk
erkende taak op dit terrein.
Het CBP verzoekt u om aan te geven of en zo ja in hoeverre de instelling van de CTBP-O van
invloed is op het werkterrein van de FG van OCW, gelet op de informatie die u daarover bij de
aanmelding van de FG op 3 september 2002 aan het CBP heeft verstrekt en rekening houdend met
de WBP.
Een afschrift van deze brief stuurt het CBP ter informatie naar de FG van uw ministerie, de heer
drs. J.C. Buitelaar.
Een brief van gelijke strekking als deze stuurt het CBP heden naar de Hoofddirecteur van de IBGroep, met afschrift daarvan naar de FG van de IB-Groep, de heer A.A.M. Jean Pierre.
Hoogachtend,

drs. J.W. Broekema
Collegelid
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