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Samenvatting 

 Aanleiding 

Per 10 oktober 2010 is het land Nederlandse Antillen opgeheven en is de staatkundige structuur van 

het Koninkrijk der Nederlanden gewijzigd. Curaçao, Aruba en Sint Maarten zijn zelfstandige landen 

binnen het Koninkrijk geworden. Bonaire, Sint Eustatius en Saba, (Caribisch Nederland) maken 

sindsdien als openbare lichamen deel uit van Europees Nederland. 

Doordat Caribisch Nederland onderdeel werd van Europees Nederland, werd ook de Nederlandse 

Grondwet daar van kracht. Onderdeel van de Grondwet is de eerbiediging van de persoonlijke 

levenssfeer. Daarnaast werd de werking van het Dataverdrag van Straatsburg en het Aanvullend 

protocol uitgebreid tot Caribisch Nederland. Deze wijzigingen maakten de invoer van een wettelijke 

regeling over de bescherming van persoonsgegevens en de rechten van betrokkenen noodzakelijk. 

Vanaf 10 oktober 2010 is daarom de Wet bescherming persoonsgegevens BES (Wbp BES) van 

toepassing op Caribisch Nederland. 

De Wbp BES kent in artikel 55 een evaluatiebepaling die stelt dat de wet vijf jaar na inwerkingtreding 

moet worden geëvalueerd. Door de vertraagde instelling van de toezichthouder, de Commissie 

toezicht bescherming persoonsgegevens BES (CBP BES), is besloten dat de evaluatie vijf jaar na de 

instelling van de commissie, dus in 2019, zou worden afgerond. Met dit onderzoek is daaraan gevolg 

gegeven.  

 Onderzoeksvraag 

Dit onderzoek beantwoordt de volgende hoofdvraag:  

Hoe functioneren de Wbp BES en de CBP BES gelet op de uitgangspunten en doelstelling van de 

wet, welke knelpunten doen zich daarbij voor, wat betekent de implementatie van de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor verwerking en uitwisseling van persoonsgegevens 

tussen Europees Nederland, Caribisch Nederland en de Caribische landen en wat zijn 

aanbevelingen voor de toekomst gelet op de mogelijk geconstateerde knelpunten? 
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Onderzoeksmethoden 

Om de geformuleerde hoofdvraag te beantwoorden zijn verschillende methoden van 

gegevensverzameling en –analyse ingezet: 

 Om een helder beeld te krijgen van de ingevoerde wetgeving en de doelen en 
uitgangspunten van de Wbp BES zijn de wet en de bijbehorende parlementaire stukken 
bestudeerd. Door middel van het bestuderen van relevante literatuur is onderzocht wat de 
rol is van het EU-recht in Caribisch Nederland en welke relevantie en mogelijke 
consequenties de introductie van de AVG in Europees Nederland heeft voor Caribisch 
Nederland. 

 Bij de start van het onderzoek zijn oriënterende gesprekken gevoerd met (beleids-
)ambtenaren van verschillende ministeries, de secretaris van de CBP BES, medewerkers van 
het Servicecentrum Privacy en Veiligheid, de Autoriteit Persoonsgegevens en het openbaar 
lichaam Bonaire.  

 Op alle zes de Caribische eilanden zijn gesprekken gevoerd met de (plv.) gezaghebbers, 
betrokkenen van de uitvoerende diensten op de eilanden, medewerkers van de openbare 
lichamen, medewerkers van de Rijksdienst Caribisch Nederland en de Shared Service 
Organisatie en vertegenwoordigers van bedrijven (zoals luchthavens, utiliteitsvoorzieningen, 
telecomdienstverleners, banken en horecaorganisaties) en maatschappelijke organisaties en 
instellingen (op het terrein van werk, zorg en huisvesting). In de interviews stonden de 
ervaringen van betrokkenen met (de uitvoering van) de Wbp BES en de CBP BES centraal. 

 Om het perspectief van de inwoners van Caribisch Nederland verder te betrekken in het 
onderzoek is een tweetal oproepen geplaatst op Facebook. Gevraagd werd naar voorbeelden 
van situaties waarin (te) veel informatie verstrekt moest worden, waarin gegevens zonder 
toestemming werden gedeeld of voorbeelden van situaties waarin privacy goed beschermd 
werd (anoniem) te delen met de onderzoekers. 

 In Europees Nederland en op Bonaire zijn aanvullende gesprekken gevoerd. Gesproken is 
met onder andere Jacques van Eck (kwartiermaker en lid Commissie toezicht bescherming 
persoonsgegevens BES), medewerkers van vakbondskoepel USIBO, van een 
advocatenkantoor te Bonaire en van Mental Health Caribbean Bonaire.  

 De bevindingen van het onderzoek zijn besproken in een focusgroep. De focusgroep vond 
plaats via Skype met deelnemers op Bonaire, Saba en Aruba. De deelnemers waren 
(vertegenwoordigers van) de Liaison JenV, het Openbaar lichaam Bonaire, de Commissie 
toezicht bescherming persoonsgegevens BES, een van de banken op Bonaire, een 
advocatenkantoor op Bonaire en Mental Health Caribbean Bonaire.  

 Na afronding van het onderzoeken hebben onder andere de CBP BES en de Autoriteit 
Persoonsgegevens schriftelijk gereageerd op de in concept geformuleerde conclusies en 
aanbevelingen. 
 

De Wbp BES 

De wetgever heeft met de invoering van de Wbp BES beoogd om bij de verwerking van 

persoonsgegevens te voldoen aan de Grondwet en een adequaat beschermingsniveau in te voeren. 

Onder een adequaat beschermingsniveau moet worden begrepen enerzijds een nomenkader dat de 

zorgvuldige omgang met (bijzondere) persoonsgegevens voorschrijft en anderzijds de inrichting van 

een onafhankelijke toezichthoudende autoriteit, die toeziet op de waarborging van de normen.  

Het hoofddoel, adequate bescherming van persoonsgegevens, is geoperationaliseerd door te kijken 

naar de manier waarop (overheids)instellingen en bedrijven de wettelijke vereisten implementeren, 

de voorlichting die over de wet wordt gegeven, bekendheid van inwoners, (overheids)instellingen en 
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bedrijven in Caribisch Nederland met de (inhoud van de) Wbp BES en de manier waarin inwoners zich 

bewust zijn van hun rechten, de ervaringen van inwoners, (overheids)instellingen en bedrijven met 

de klacht- en rechtsbeschermingsmogelijkheden, de manier waarop het toezicht is geregeld en de 

wijze waarop het toezicht wordt uitgevoerd.  

  Uitvoering van de wet 

De uitvoering van de wet verschilt tussen sectoren en tussen de eilanden. Het algemene beeld is dat 

organisaties in de publieke en private sector op Bonaire en Saba over het algemeen wel stappen 

hebben gezet in de uitvoering van de wet, maar dat nog veel vooruitgang valt te boeken. Het is 

duidelijk dat de voorlichting over de wet vooral gestalte krijgt door activiteiten van de CBP BES. 

Organisaties en instellingen die deels gevestigd in zijn – of veel samenwerken met – Europees 

Nederland en de rest van de wereld zijn verder met de implementatie van de privacyregels dan 

vergelijkbare organisaties en instellingen zonder relatie met Europees Nederland en andere landen 

als de VS.  

 Kleinschaligheid 

De kleinschaligheid en het bijzondere karakter van de eilanden vormen een bijzondere context en 

maken dat het beschermen van privacy soms erg moeilijk of zelfs ondoenlijk is. Tegelijkertijd zijn de 

kleinschaligheid en de lokale privacycultuur ook de belangrijkste argumenten voor de bescherming 

van persoonsgegevens.  

 CBP BES 

De CBP BES heeft tot nu toe het accent gelegd op voorlichtende activiteiten om ervoor te zorgen dat 

de normen van de wet bij inwoners en de organisaties die ermee te maken hebben bekend zouden 

raken. Zichtbaar is dat de voorlichting en activiteiten van de commissie positief hebben bijgedragen 

aan de implementatie van de wetgeving. De beperkte capaciteit van de CBP BES en het accent op 

voorlichtingsactiviteiten leidt er echter toe dat niet of nauwelijks tijd beschikbaar is voor 

toezichthoudende acties. Ook voor het geven van advies is onvoldoende capaciteit beschikbaar. De 

bekostiging van de commissie is onvoldoende om een goede invulling aan de taken van de commissie 

te kunnen geven. Er is budget (en capaciteit) nodig voor de voorlichtingsrol, voor de advisering, voor 

toezicht (en handhaving) en voor vergunningverlening etc.  

 Derde landen en de AVG 

Of het ingevoerde beschermingsniveau voldoende adequaat is voor uitwisseling van gegevens met 

Europees Nederland is de vraag. Er is namelijk een inhoudelijke lacune tussen de Wbp BES en de 

AVG. In dit verband wordt gewezen op het feit dat het beschermingsniveau in Europees Nederland is 

verhoogd door de AVG, terwijl tegelijkertijd vastgesteld is dat de Wbp BES minder compleet is dan de 

Nederlandse voorganger van de AVG, de Wbp. De Europese Commissie heeft zich (nog) niet 

uitgesproken over de passendheid van de bescherming en het niveau waarop het toezicht wordt 

uitgevoerd. Er kan dus niet zonder meer verondersteld worden dat het niveau voldoende passend is 

voor het verkrijgen van een adequaatheids-beslissing (of een andere juridische grondslag voor de 

doorgifte met AVG-landen als passende waarborgen). Er lijkt op dit moment geen juridische 

grondslag te bestaan, zoals een vergunning, voor de uitwisseling van gegevens uit Europees 

Nederland en de overige EU-landen.   
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  Caribische landen 

Of in de Caribische landen sprake is van een ‘passend en adequaat’ beschermingsniveau is eveneens 

zeer de vraag. Een recente casus laat zien dat daaraan getwijfeld kan worden nu het 

beschermingsniveau van de regelgeving op een lager niveau lijkt te liggen en er geen sprake is van 

onafhankelijk toezicht. Dat levert ook problemen op voor de uitwisseling en verwerking van 

persoonsgegevens tussen Caribisch Nederland en de landen. Voor dit probleem is aandacht gevraagd 

tijdens het Justitieel Vierpartijenoverleg. Doordat sprake is van gegevensuitwisseling zonder passend 

beschermingsniveau of een vergunning van de AP en/of de CBP BES is de uitwisseling in een aantal 

gevallen aan te merken als onrechtmatig.  

 Eindconclusie 

Met de invoering van de Wbp BES per 10-10-’10 is het doel van het tot stand brengen van een 

juridische regeling ter bescherming van de persoonsgegevens en de rechten van betrokkenen (om te 

voldoen aan artikel 10 van de Grondwet en Europese verdragen) behaald.  

Het paradoxaal verband tussen de kleinschaligheid en de cultuur van Caribisch Nederland en de 

bescherming van persoonsgegevens maakt dat de wet in de praktijk soms moeilijk uitvoerbaar is. 

Ook de implementatie van de wettelijke regels wordt hierdoor bemoeilijkt.  

De CBP BES heeft nauwelijks tot geen invulling gegeven aan haar toezichthoudende taak. Wel heeft 

de commissie een grote inzet gepleegd op voorlichting en bewustwording. De voorlichting van de 

CBP BES heeft een grote bijdrage geleverd aan het begrip en de opvolging van de wet.  

De regelingen van Europees Nederland, Caribisch Nederland en de Caribische landen lopen uiteen. 

Ook wordt het toezicht wisselend uitgevoerd en beschikken niet alle landen over een 

toezichthoudend orgaan. Daarmee is het uitwisselen van persoonsgegevens tussen de delen van het 

Koninkrijk niet zonder meer toegestaan, terwijl uitwisseling van gegevens tussen de landen en 

openbaar lichamen op grote schaal nodig is voor de uitvoering van publieke taken. 

Door de invoering van de AVG is het beschermingsniveau in Europees Nederland verhoogd, terwijl de 

Wbp BES minder compleet is dan de Nederlandse voorganger van de AVG, de Wbp. Er kan niet 

zonder meer verondersteld worden dat het niveau voldoende passend is voor het verkrijgen van een 

adequaatheidsbeslissing (of een andere juridische grondslag voor de doorgifte met AVG-landen als 

passende waarborgen). 

Het tweede doel van de wetgever was het invoeren van een adequaat beschermingsniveau. 

Hieronder moet worden begrepen enerzijds een normenkader dat de zorgvuldige omgang met 

(bijzondere) persoonsgegevens voorschrijft en anderzijds de inrichting van een onafhankelijke 

toezichthoudende autoriteit, die toeziet op de waarborging van die normen. In de praktijk is nog 

onvoldoende aandacht voor de bescherming van persoonsgegevens en de bijbehorende regels uit de 

Wbp BES. De wetgeving is zelfs niet overal bekend. Dit hoeft niet te verbazen; daar waar Europees 

Nederland al bekend was met de rechtsvoorganger van de Wbp, de Wet persoonsregistraties, kwam 

de Wbp BES in 2010 als geheel nieuwe regeling op de eilanden af. De privacyregels zijn in Europees 

Nederland pas echt onder de aandacht gekomen door de invoering van de AVG in 2018. Hoewel er in 

Caribisch Nederland veel veranderd en bereikt is worden de regels nog onvoldoende nageleefd. In de 

praktijk wordt ook geen toezicht gehouden door de aangewezen toezichthouder; zij houdt zich 

vooral met voorlichting bezig. Ook in de Europees Nederlandse situatie worden nog steeds 

aanvullende maatregelen genomen om het privacybewustzijn te vergroten. Hiermee is de conclusie 
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gerechtvaardigd dat in Caribisch Nederland een nog grotere inzet op voorlichting, toezicht en 

handhaving nodig is om het privacybewustzijn te vergroten en persoonsgegevens adequaat te 

beschermen. 

 

 

 

 

 

  


