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Samenvatting 

Dit rapport betreft de eerste fase van de evaluatie van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), 
zoals bedoeld in artikel 80 Wbp. Allereerst is geïnventariseerd wat de doelstellingen waren bij de 
invoering van de Wbp. Daarnaast is – voorzover deze doelstellingen samenhangen met de 
implementatie van de privacy-richtlijn 95/46/EG – nagegaan wat de bedoelingen van de 
gemeenschapswetgever daarbij waren (doelstellingeninventarisatie). Vervolgens is onderzocht welke 
knelpunten er in de literatuur en rechtspraak zijn gesignaleerd bij de uitvoering en toepassing van de 
wet (knelpuntenanalyse). Het doel van dit onderzoek is het doen van aanbevelingen met betrekking 
tot het nader articuleren van de onderzoeksvragen voor de tweede fase van de evaluatie 
(vraagarticulatie). 

De Wbp vormt de implementatie van de privacy-richtlijn 95/46/EG in de Nederlandse rechtsorde. 
Daarom is in het eerste deel van de doelstellingeninventarisatie gekeken naar de bedoelingen van de 
gemeenschapswetgever (hoofdstuk 2). Met de richtlijn beoogt de gemeenschapswetgever bij te 
dragen aan de verwezenlijking van de algemene doelstellingen van de Gemeenschap door enerzijds 
een bijdrage te leveren aan de totstandbrenging en werking van de interne markt en anderzijds 
waarborgen te bieden voor de bescherming van fundamentele rechten en vrijheden. De bijdrage aan 
de interne markt is gelegen in het wegnemen van marktbelemmeringen die kunnen voortvloeien uit 
de verschillen tussen nationale wettelijke regimes voor de verwerking van persoonsgegevens. De 
gemeenschapswetgever heeft daarom gekozen voor een ruime werkingssfeer van de richtlijn die met 
name, maar niet uitsluitend, ziet op geautomatiseerde verwerkingen. Ter waarborging van 
fundamentele rechten en vrijheden beoogt de richtlijn via harmonisering van wetgeving te komen tot 
een gelijkwaardig en hoog beschermingsniveau voor alle lidstaten. In verband met de 
totstandbrenging van een hoog beschermingsniveau verwijst de richtlijn naar het EVRM en de 
privacybeginselen die zijn neergelegd in het Verdrag inzake gegevensbescherming. Verder moet het 
hoge beschermingsniveau worden bereikt door de transparantie van gegevensverwerkingen te 
verbeteren en te voorzien in waarborgen voor betrokkenen. Om te komen tot een gelijkwaardig 
beschermingsniveau beoogt de richtlijn de nationale privacywetten van lidstaten met elkaar in 
overeenstemming te brengen en ervoor te zorgen dat in de verschillende lidstaten soortgelijke 
aanspraken en verplichtingen gelden ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens.  

De gemeenschapswetgever heeft met de richtlijn ten slotte ook tegemoet willen komen aan de 
bijzonderheden van bepaalde categorieën van gegevens of verwerkingen. Daarom biedt zij de 
nationale wetgever in aangegeven gevallen ‘een zekere bandbreedte’. Die flexibiliteit komt mede tot 
uitdrukking in de doelstelling om zoveel mogelijk rekening te houden met de specifieke 
omstandigheden en behoeften van een sector of branche. Daartoe voorziet de richtlijn in de 
mogelijkheid dat op branche- en sectorniveau gedragscodes worden opgesteld.  

In het tweede deel van de doelstellingeninventarisatie is geïnventariseerd welke bedoelingen de 
nationale wetgever heeft gehad met invoering van de Wbp (hoofdstuk 3). Daarbij is een onderscheid 
gemaakt tussen de formele en materiële doelstellingen van de Wbp. De formele doelstellingen vloeien 
voort uit de verplichtingen waaraan de wetgever gebonden is op grond van hogere regelgeving zoals 
het EG-verdrag en de privacy-richtlijn. De materiële doelstellingen zien op de wijze waarop de 
formele doelstellingen zijn gerealiseerd.  



De eerste formele doelstelling van de Wbp is de implementatie van de richtlijn en het verder invulling 
geven aan de voorwaarden waaronder verwerkingen rechtmatig zijn. Daarbij is het de bedoeling van 
de nationale wetgever dat een nadere concretisering van de normen uit de Wbp moet plaatsvinden in 
sectorale wetgeving en zelfregulering, alsmede in de jurisprudentie. De tweede formele doelstelling 
betreft het uitvoering geven aan de opdracht van de grondwetgever om regels te stellen in verband 
met de vastlegging en verstrekking van persoonsgegevens. De derde formele doelstelling ten slotte is 
het uitvoering geven aan het Verdrag inzake gegevensbescherming en het aan sluiten bij de relevante 
jurisprudentie van het EHRM. 

Wat betreft de materiële doelstellingen beoogt de Wbp allereerst de waarborgen te bieden waarmee 
een evenwicht tussen privacybescherming en andere grondrechten wordt bewerkstelligd. De 
wetgever heeft ervoor gekozen om daarbij gebruik te maken van open normen, omdat op die manier 
wordt voorzien in een instrumentarium met behulp waarvan steeds een afweging mogelijk is van de 
bij de gegevensverwerkingen betrokken belangen. De wetgever acht het in dat verband van belang 
dat de Wbp goed is ingebed in het rechtsstelsel en aansluit bij de bestaande jurisprudentie.  

Verder ziet de Wbp op het versterken van de positie van de betrokkenen door het verantwoordelijke-
begrip te verhelderen en de transparantie van gegevensverwerkingen te vergroten. De wet doet dit 
door rechten toe te kennen aan betrokkenen en daarmee corresponderende verplichtingen op te 
leggen aan verantwoordelijken. Voor het toezicht en de controle op de naleving van de wet is het 
College bescheming persoonsgegevens (Cbp) ingesteld. Naast deze centrale toezichthouder voorziet 
de wet ook in de mogelijkheid tot het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming (FG). 
Daarmee wordt beoogd de kennisontwikkeling over gegevensbescherming en het privacybewustzijn 
bij verantwoordelijken te bevorderen. Ook de meldplicht kan worden gezien als een middel om 
zelfregulering op het niveau van de verantwoordelijke te stimuleren.  

Bij de knelpunteninventarisatie zijn op basis van het literatuuronderzoek eerst de meest in het oog 
springende algemene knelpunten met betrekking tot de toepassing en uitvoering van de Wbp in kaart 
gebracht (hoofdstuk 4). Een aantal auteurs ziet ten eerste de onduidelijkheid en onbepaaldheid van 
de wettelijke begrippen als een knelpunt, omdat zij de naleving van de wet belemmeren en in de weg 
kunnen staan aan technologische ontwikkeling en innovatie. Andere auteurs pleiten daarentegen juist 
voor het behoud van de brede werkingssfeer.  

In de literatuur wordt verder gewezen op knelpunten die voortvloeien uit het algemene, 
omnibuskarakter van de wet. Het gaat dan met name om de ingewikkeldheid en de inflexibiliteit van 
de wet. Daartegenover staat dat een enkele andere auteur meent dat een omnibus juist noodzakelijk is 
om alle betrokken belangen in hun onderlinge samenhang te kunnen bezien. Bij de in het kader van 
dit onderzoek geraadpleegde domeindeskundigen bleek er weinig draagvlak te zijn voor een sectorale 
benadering in plaats van de huidige omnibusbenadering. 

In de literatuur zijn daarnaast knelpunten gesignaleerd waar het gaat om het vaststellen van wie de 
verantwoordelijke is op wie de materiële normen van de wet primair van toepassing zijn. Deze 
problemen doen zich in het bijzonder voor bij samenwerkingsverbanden, joint venture-constructies, 
en in de context van internet. Volgens sommige auteurs heeft de wet een eenzijdig procedureel 
karakter en biedt hij te weinig harde materiële normen. Volgens andere auteurs is de wet te 
onpraktisch omdat deze ervan uit gaat dat bij elke verwerking aan de (te vage) normen van de Wbp 
wordt getoetst. Ook is er kritiek op het aanduiden van een hele categorie van gegevens als bijzondere 



gegevens. Dit leidt in de praktijk tot knelpunten omdat de gevoeligheid van bijzondere gegevens 
contextafhankelijk is. 

Waar het gaat om de totstandkoming van gedragscodes wordt door enkele auteurs de invloed die het 
Cbp heeft op grond van zijn goedkeuringsbevoegheid gezien als knelpunt. Het opstellen van 
gedragscodes is volgens hen een langdurig, tijdrovend en kostbaar proces waar maar weinig concrete 
voordelen tegenover staan. Ook worden in de literatuur vraagtekens geplaatst bij de waarborging van 
de onafhankelijkheid van de FG. Vanuit de beroepsvereniging voor FG’s wordt er wel op 
aangedrongen dat in de private sector meer FG’s worden aangesteld. Ook ten aanzien van de bijdrage 
van de FG’s aan de vergroting van de transparantie van verwerkingen zijn de meningen verdeeld. In 
de literatuur is er discussie over de vraag of het Cbp voldoende of juist te weinig bevoegdheden 
heeft. Daarbij wordt gewezen op knelpunten met betrekking tot de naleving van de wet en 
knelpunten op het gebied van de handhaving. In het verlengde daarvan worden ook kritische 
kantekeningen geplaatst bij het systeem van rechtsbescherming. Aan de verschillende bestuurs- en 
civielrechtelijke procedures zijn nadelen verbonden, zoals forumshopping. Ook kunnen de 
verschillende rechterlijke competenties afbreuk doen aan de rechtseenheid. 

Als het gaat om internationale doorgifte van persoonsgegevens wordt vooral het vergunningvereiste 
ervaren als een knelpunt. Dat geldt in het bijzonder voor de doorgifte van persoonsgegevens van een 
vestiging van een verantwoordelijke binnen de EU naar een vestiging van de verantwoordelijke 
daarbuiten. Deze ‘interne’ doorgifte valt niet onder de uitzonderingen op het doorgifteverbod. Ook 
wordt gepleit voor een administratieve lastenverlichting door het afschaffen van de vergunningsplicht 
wanneer gebruik wordt gemaakt van daarvoor bestemde modelcontracten.  

In de private sector (hoofdstuk 5) worden met betrekking tot het begrippenapparaat van de Wbp 
vooral knelpunten geconstateerd bij multinationale ondernemingen. Met name de onduidelijkheden 
en onbepaaldheid van belangrijke begrippen, zoals persoonsgegevens, verwerking, verantwoordelijke 
en bewerker, geven aanleiding tot problemen bij internationale gegevenstromen, fusies en overnames.  

Ook worden in de literatuur knelpunten gesignaleerd met betrekking tot de aansluiting van de Wbp 
met andere wetgeving, zoals de Databankenwet en de Aanpassingswet inzake richtlijn elektronische 
handel. Een verschil in gebruik van de begrippen leidt daar tot verwarring. Andere 
toepassingsproblemen hangen samen met de formulering van het normatieve kader van de Wbp. Dit 
heeft in de private sector tot gevolg dat de Wbp niet in alle gevallen een duidelijk beeld geeft van wat 
wel kan en wat niet. Uit literatuur blijkt dat er in ieder geval knelpunten in de private sector bestaan 
ten aanzien van het begrip ‘toestemming’ en het ‘gerechtvaardigd belang’, en de (on)rechtmatige 
toegang tot (bijzondere) gegevens door derden. 

Een belangrijke doelstelling van de Wbp betreft de transparantie en de versterking van de positie van 
betrokkenen. Uit de literatuur komt het beeld naar voren dat er in de private sector knelpunten zijn 
bij het melden van een gegevensverwerking en de onmogelijkheid om gebruik te kunnen maken van 
een in het Vrijstellingsbesluit opgenomen vrijstelling op de meldplicht. Het gaat dan om het als lastig 
getypeerde elektronisch meldingssysteem; het vanwege de gedetailleerdheid onwerkbare 
vrijstellingsbesluit, en een, als direct gevolg van de melding, verplichte openbaarheid van de 
gegevensverwerkingen. Verder laat de literatuur zien dat er knelpunten zijn bij het vormgeven en 
naleven van de informatieplicht. Het vooraf informeren van betrokkenen is arbeidsintensief en botst 
in sommige gevallen met het vertrouwelijke karakter van de betreffende gegevensverwerking. 



Daarnaast wordt de informatieplicht als lastig toepasbaar ervaren door het gebruik van open normen. 
Met betrekking tot de rechten van betrokkenen zijn er onduidelijkheden rond de reikwijdte van het 
kennisnemingsrecht, dat vooral vorm heeft gekregen in de Dexia-zaken.  

Tegen bepaalde beslissingen van de verantwoordelijke kan een belanghebbende zich tot de rechtbank 
wenden. In literatuur wordt een aantal knelpunten gesignaleerd dat met deze ‘nieuwe’ civiele 
rechtsgang te maken heeft. Er wordt gewezen op de onbekendheid bij rechters met de Wbp en de 
niet eenduidigheid en hoogdrempeligheid van de civiele procedure. Controle en toezicht op de 
gegevensverwerkingen in de private sector is in eerste instantie een taak van het Cbp. Deze lijkt 
geneigd te zijn om meer gebruik te willen maken van een actief publicatiebeleid in het kader van zijn 
toezichthoudende taken, het zogenoemde ‘naming and shaming’.  

De literatuur laat met betrekking tot de publieke sector (hoofdstuk 6) soortgelijke knelpunten zien als 
in de private sector geconstateerd zijn. Zo bestaan ook in de publieke sector onduidelijkheden over 
de uitleg en toepassing van begrippen als verantwoordelijke en persoonsgegeven, alsmede over de 
verhouding tussen de Wbp en andere wetten, zoals de Wob en de WBibob. Vooral de aanwezigheid 
van tal van sectorale regelgeving omtrent het gebruik van persoonsgegevens (zoals WGBA en de 
Wpolr) is kenmerkend voor de publieke sector. Dit beperkt de werkingssfeer van de Wbp in deze 
sector.  

Als het gaat om de normatieve kaders doen zich in de publieke sector knelpunten voor ten aanzien 
van het verbod van verwerken van bijzondere gegevens. Dit geldt met name bij het controleren van 
de naleving van wetgeving waarvoor bijzondere gegevens als gezondheidsgegevens worden 
bijgehouden.  

Met betrekking tot het thema zelfregulering valt op dat in de publieke sector relatief veel FG’s 
aangesteld zijn, maar dat er geen sprake is gedragscodes. Wel is er sprake van informele 
zelfregulering, zoals netwerken of platforms waarbinnen afspraken worden gemaakt over 
gegevensverwerkingen of bijvoorbeeld best practices worden uitgewisseld. 

Van het kennisnemings- en correctierecht lijkt in de publieke sector in het algemeen niet veel gebruik 
te worden gemaakt. Er zijn aanwijzingen dat procedures en maatregelen ontbreken om deze rechten 
binnen de wettelijke termijnen op een zorgvuldige wijze te kunnen effectueren.  

Met betrekking tot het onderwerp toezicht en rechtsbescherming zijn er in de literatuur een aantal 
specifieke knelpunten gesignaleerd in de publieke sector. De doorlooptijd van het voorafgaand 
onderzoek, dat door het Cbp in bepaalde gevallen verplicht wordt uitgevoerd, kan een knelpunt 
vormen, in het bijzonder voor samenwerkingsverbanden. De uitoefening van het toezicht door FG’s 
levert in de publieke sector nauwelijks knelpunten op. Dat geldt niet voor de rechtsbescherming, die 
in de publieke sector anders is geregeld dan in de private sector. Dit komt volgens sommige auteurs 
de rechtseenheid en de privacybescherming niet ten goede.  

Ook in de semi-publieke sector (hoofdstuk 7) leiden een aantal kernbegrippen tot problemen. Zo 
brengt de onbepaaldheid van het begrip persoonsgegeven onduidelijkheid met zich mee over de 
reikwijdte van de wet en leidt dit tot uiteenlopende interpretaties. Als onduidelijk worden gezien de 
begrippen verantwoordelijke en bewerker. Ook wordt wel aangegeven dat de toepassing van de Wbp 
in de semi-publieke sector wordt belemmerd door een veelheid aan sectorale regelingen. In 
combinatie met het hoge abstractieniveau van de Wbp leidt dit tot een ondoorgrondelijk regelstelsel. 



Daarnaast wordt de Wbp in de praktijk als belemmerend ervaren bij de uitvoering van beleid waarin 
toegewerkt wordt naar een ‘klantvriendelijke’ dienstverlening en waarin het de bedoeling is dat slechts 
één keer gegevens worden opgevraagd van de burger. In verband daarmee blijkt uit de literatuur dat 
er bij hulpverleners in samenwerkingsverbanden en ketenzorg onbekendheid is met de 
interpretatieruimte van de Wbp. Deze onbekendheid heeft in sommige gevallen tot gevolg dat er 
door hulpverleners onterecht vanuit wordt gegaan dat bepaalde gegevensverwerkingen niet zijn 
toegstaan. De normatieve kaders van de Wbp roepen in de semi-publieke sector een aantal specifieke 
vragen op. Bijvoorbeeld in de zorg- en hulpverlening. Daar waar zonder de instemming van de 
betrokkene wordt gehandeld werpt de Wbp belemmeringen op. 

Met betrekking tot het thema zelfreguling blijkt dat de gedragscode die van toepassing is op 
zorgverzekeraars de regeldichtheid vergroot, maar niet voldoende in staat is adequaat te reageren op 
nieuwe ontwikkelingen binnen de zorgsector. Waar het gaat om de transparantiedoelstelling en de 
rechten van betrokkenen, worden in de semi-publieke sector soortgelijke knelpunten gesignaleerd als 
in de overige sectoren. De effectuering van het kennisnemingsrecht bij zowel de betrokkene als de 
verantwoordelijke wordt belemmerd door een aantal praktische problemen die worden gezien als 
gevolg van het hoge abstractieniveau en te rigide normstelling in het zgn. Kostenbesluit. Verder zijn 
er signalen dat de informatieplicht en het toestemmingsvereiste bij ‘grote’ uitvoeringsorganisaties 
zorgen voor relatief hoge uitvoeringskosten. 

In de rechtspraak en literatuur worden weinig knelpunten gesignaleerd die specifiek betrekking 
hebben op de rechtsbescherming, handhaving en toezicht binnen de semi-publieke sector. De 
verschillende wetgevingsadviezen en uitspraken van het Cbp wekken de indruk dat het toezicht op, 
en de handhaving van de wet goed zijn geregeld. Wel wordt in dit verband gewezen op het gevaar 
van pseudowetgeving. Met betrekking tot de rechtsbescherming vormt de onbekendheid en de 
daarmee samenhangende verkeerde toepassing van het verzetsrecht het meest in het oogspringende 
knelpunt. 

Ten slotte is aan de hand van de knelpunteninventarisatie nagegaan in hoeverre de doelstellingen van 
Wbp en voorzover relevant, van de richtlijn zijn gehaald (hoofdstuk 8). Daarvoor zijn de 
verschillende knelpunten die in de literatuur zijn gesignaleerd, gekoppeld aan de doelstellingen van de 
Nederlandse wetgever. Vervolgens zijn de belangrijkste conclusies bezien vanuit drie 
beoordelingsperspectieven.  

Ten eerste kan vanuit het juridisch perspectief worden gewezen op de belangrijkste knelpunten die 
voortvloeien uit de moeizame aansluiting van de Wbp bij het Nederlandse rechtssysteem. Het 
gelaagde en gecompartimenteerde systeem voor de bescherming van persoonsgegevens is bijzonder 
complex geworden en tendeert soms zelfs naar overregulering. Daar komt bij dat het 
begrippenapparaat en instrumentarium van de Wbp als zodanig te abstract zijn en te veel ruimte laten 
voor interpretatie om een helder kader te vormen voor de beoordeling van concrete vragen en 
situaties. Daarmee wordt de doelstelling van het vaststellen van een begrippenapparaat dat bruikbaar 
is voor rechtsvorming en voor de afweging van belangen niet (ten volle) gerealiseerd.  

Ten tweede kan vanuit het perspectief van de handhaving en de naleving worden gewezen op het 
eenzijdig karakter van de handhaving doordat de nadruk vooral ligt op de doorgaans gevolgde 
bestuursrechtelijke rechtsgang. Daarnaast krijgt het beoogde stelsel van checks and balances maar 
beperkt vorm door het gebrek aan feitelijke rechterlijke toetsing van de beginselen uit de Wbp. 



Verder laat de zelfregulering in het kader van de Wbp te wensen over. Ook kan worden 
geconcludeerd dat in het bijzonder de doelstellingen van de rechterlijke toetsing van de aan het Cbp 
toegekende bevoegdheden, en de nadere invulling van materiële normen via zelfregulering, maar 
beperkt gerealiseerd zijn.  

Ten derde valt vanuit het perspectief van de beeldvorming en bekendheid op dat veel rechten en 
plichten van verantwoordelijken en betrokkenen die voortvloeien uit de Wbp, niet optimaal worden 
uitgeoefend door een gebrek aan bekendheid van deze rechten en plichten. Een van de centrale 
doelstellingen van de Wbp, namelijk het vergroten van de transparantie van gegevensverwerking door 
de toekenning van rechten en plichten en het instellen van een toezichthouden lijkt daarmee (ten 
dele) onwerwezenlijkt. Tot slot vormt het overzicht vanuit de drie perspectieven het uitgangspunt 
voor de bepaling van relevante vragen voor de tweede fase van de evaluatie waarin een empirische 
onderzoek gedaan zal worden naar de doeltreffendheid van de Wbp.  

 




