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Een raamwerk van indicatoren voor de bescherming
van persoonsgegevens; Nederland ten opzichte van
andere EU-landen

Managementsamenvatting
Vanuit de Tweede Kamer is de vraag gekomen hoe de positie van Nederland is wat betreft de
bescherming van privacy van burgers door de overheid in vergelijking met andere Europese landen.
Dit kan onderzocht worden in een benchmarkstudie waarin Nederland op dit terrein wordt vergeleken
met een aantal andere Europese landen. Om deze studie goed op te zetten is er eerst een kader
nodig van de onderwerpen die deze vergelijking moet beslaan, welke bronnen gebruikt kunnen
worden, welke onderzoeksmethoden gehanteerd kunnen worden en met welke landen Nederland het
beste vergeleken kan worden. De voorliggende rapportage geeft een overzicht van dit kader. De
daadwerkelijke benchmark zal in een vervolgonderzoek plaatsvinden.
In deze rapportage is een raamwerk neergezet voor het bepalen van de relevante onderwerpen voor
de vergelijking. Per onderwerp is een uitwerking gemaakt van het belang van het onderwerp en de
wijze waarop dit onderwerp zich tot de overheid verhoudt. Omwille van het komen tot een kwalitatieve
vergelijking is ervoor gekozen om ook enkele culturele aspecten mee te nemen en enkele
onderwerpen of indicatoren waar de overheid niet of niet rechtstreeks invloed op heeft, maar die wel
van belang zijn om een goed beeld van de bescherming van privacy in een land te verkrijgen. In het
onderzoek is, in lijn met de vraagstelling vanuit het WODC, de focus gelegd op bescherming van
persoonsgegevens in plaats van op privacy in den brede. De behandelde onderwerpen betreffen
achtereenvolgens een situatieschets van het land, indicatoren ten aanzien van beleid, wet- en
regelgeving, de implementatie van beleid en regelgeving in de praktijk, en toezicht en handhaving.
Tevens is een selectie van landen gemaakt waarmee vergeleken kan worden. De geselecteerde
landen zijn Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Ierland, een Scandinavisch land, een ZuidEuropees land, en een Oost-Europees land (dat nog maar kort lid is van de EU). Deze landen zijn
geselecteerd aan de hand van de criteria betreffende de houding ten aanzien van privacy, mate van
openheid in hoe burgers met elkaar omgaan (zoals het meer of minder makkelijk delen van
gegevens), opvallende aspecten met betrekking tot strengheid of soepelheid van regelgeving en
toezicht, en de implementatie van Europese regelgeving binnen het bestaande juridisch kader of
systeem in een land (civil law of common law) en eventuele legacy van verouderde regelgeving.
Aanbevolen wordt om in het vergelijkend onderzoek vijf landen inclusief Nederland te betrekken. De
definitieve selectie is aan de onderzoekers van het vervolgproject. Datzelfde geldt voor de definitieve
selectie van indicatoren. De selectie zal afhangen van de toegang tot bronnen en kennis van
methoden die de onderzoekers zullen hebben, evenals van het beschikbare budget voor het
onderzoek.

