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> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20017
2500 EA DEN HAAG

Datum 29 april 2011
Onderwerp Privacybeleid

In het regeerakkoord "Vrijheid en verantwoordelijkheid" van 30 september 2010
wordt op verschillende plaatsen krachtig ingezet op meer aandacht voor de
informatiebeveiliging en de bescherming van persoonsgegevens.

Ter uitvoering van het regeerakkoord zal het kabinet de navolgende voornemens
in een voorstel van wet tot wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens
(Wbp) uitwerken.

a. Een meldplicht voor doorbrekingen van de beveiligingsmaatregelen voor
persoonsgegevens.

b. Een regeling om het verder verwerken van persoonsgegevens mogelijk te
kunnen maken, zonodig met doorbreking van een geheimhoudingsplicht, voor
situaties waarin het vitaal belang (een onmiddellijke of dreigende aantasting van
leven of gezondheid) van een betrokkene of een derde daartoe dringend
noodzaakt.

c. Het kwalitatief versterken van de bestuursrechtelijke handhaving van de Wbp,
waarbij de materiële gedragsnormen van de Wbp zullen worden gesanctioneerd
met een bestuurlijke boete.

Daarnaast zal het kabinet in dit wetsvoorstel de volgende voorzieningen ter
versterking van de naleving van de Wbp opnemen.

d. Een explicitering van de transparantieverplichting van de verantwoordelijke om
vastgestelde bewaartermijnen bekend te maken en een mededelingsplicht van
hetgeen met de door hem verwerkte persoonsgegevens gebeurt na afloop van de
termijn.

e. Een afzonderlijke regeling met specifieke transparantieverplichtingen bij het
toepassen van profileringen, met inbegrip van een explicitering van het doel van
de verwerking, en de daarbij gehanteerde categoriseringen.

f. Het openstellen van bezwaar en beroep tegen een definitief rapport van
bevindingen, opgesteld door het Cbp.
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Verder neemt het kabinet de volgende maatregelen.

g. Een nadukkelijker toetsing van voorgenomen maatregelen op informatiegebied
aan effectiviteit en transparantie, en het opnemen van evaluatie- of
horizonbepalingen.

h. Verbetering van de effectiviteit van de handhaving door het delen van
gegevens in samenwerkingsverbanden, zonodig met behulp van wetgeving.

i.  De inrichting van een privacyhelpdesk voor professionals in de sfeer van
veiligheid en jeugdzorg.

j. Onderzoek naar de mogelijkheid om de Algemene wet bestuursrecht te
benutten voor het delen van toezichtgegevens en de mogelijkheden voor het
gebruik van Privacy Impact Assessments.

Het wetsvoorstel wil het kabinet voor medio 2011 ter consultatie aanbieden.

De achtergrond van het voorstel is beschreven in de eerste bijlage bij deze brief.
In die notitie wordt de verhouding geschetst tussen het regeerakkoord, een aantal
nog niet uitgevoerde voornemens naar aanleiding van het rapport van de
Adviescommissie veiligheid en de persoonlijke levenssfeer en de evaluatie van de
Wbp en de voornemens van de Europese Commissie op privacygebied. In die
notitie wordt ook een reactie gegeven op een aantal specifieke brieven die de
Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ons daartoe in de afgelopen
maanden heeft voorgelegd.

In de tweede bijlage bij deze brief treft u de beantwoording aan van de vragen
die ons door uw Kamer zijn gesteld ter voorbereiding van het beleidsdebat dat op
17 mei 2011 zal plaatsvinden.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,


