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1 Inleiding 

Jaarverslag FG 
De Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) houdt binnen het Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) toezicht op de naleving van de Wet 
bescherming persoonsgegevens (Wbp). Voor u ligt het derde jaarverslag van de FG van het 
Ministerie van LNV.  
 
Het jaar 2006 stond voor LNV, wat de verwerking van persoonsgegevens betreft, in het 
teken van het feit dat de directies en diensten van LNV op basis van de door hen 
geïnventariseerde verwerkingen van persoonsgegevens, en plannen van aanpak, zijn 
begonnen met het uitvoeren van verbeteracties om te voldoen aan de wettelijke normen. 
Het jaar 2006 was ook het jaar van een toenemend aantal klachten op het gebied van de 
Wbp, en het jaar waarin de lijn werd doorgetrokken van de toename van de openbaarheid 
van overheidsinformatie. Bij de openbaarmaking van gegevens in het kader van de Wet 
openbaarheid van bestuur (WOB) werden de privacy-aspecten daarvan uitgewerkt wat o.a. 
de beveiliging betreft. 
 
Dit jaarverslag bevat een verslag van de werkzaamheden en bevindingen van de FG over 
2006. Door het jaarverslag legt de FG, die een deel van de toezichthoudende taak van het 
College bescherming persoonsgegevens (CBP)1 overneemt, verantwoording af, en worden 
conclusies over waarnemingen bericht aan de verantwoordelijke door wie hij is aangesteld 
(de minister). De taak van de FG en zijn verslaglegging vinden hun grondslag in de Wbp (art. 
64, eerste lid, en art. 63, vijfde lid, Wbp). Aan de bevindingen is in dit jaarverslag tevens een 
samenvattend oordeel gekoppeld over de naleving van de Wbp door het ministerie van LNV. 

2 Managementsamenvatting 

 
Er is in 2006 wederom sprake van een groeiend aantal kwesties waarin een beroep wordt 
gedaan op de FG. Hoewel in incidentele kwesties niet altijd aan de normen van de Wbp 
blijkt te zijn voldaan, en de ontwikkeling van de juridische en Wbp-beleidskaders nog een 
aandachtspunt is, is een beheersingskader waarneembaar dat werking krijgt. Naar het 
oordeel van de FG is de minister van LNV in control wat betreft de naleving van de Wet 
bescherming persoonsgegevens.  

3 Werkzaamheden 2006 

3.1 Advisering, klachtbehandeling  
 
Door de FG worden in het kader van zijn toezicht “zaken” behandeld op het gebied van de 
Wbp. Tot “zaken” worden gerekend: informatieverzoeken, klachten2, en onderzoeken op 
eigen initiatief.  

                                                       
1 Het CBP is de nationale toezichthouder, als onafhankelijke toezichthoudende autoriteit als bedoeld in artikel 28 van de 

Europese Privacyrichtlijn 95/46/EG. Het toezicht van het CBP geldt t.o.v. het toezicht van de FG als tweede lijns-

toezicht. Het college houdt in dat verband toezicht op een geloofwaardig en effectief toezicht door de FG.  
2 De Wbp vermeldt in art. 63, vierde lid, expliciet het begrip “klacht”. Het begrip kent echter geen wettelijke definitie. 

Onder klacht kan in dit verband worden verstaan: een reactie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die 

de FG aanleiding kan geven een onderzoek in te stellen. Klachten in de zin van de Awb worden behandeld door de directie 

Juridische Zaken (JZ). Het klachtrecht in de Awb kan betrekking hebben op elke gedraging van een bestuursorgaan jegens 

Er was in 2006 wederom sprake van een groeiend aantal kwesties waarin een beroep wordt 
gedaan op de FG. In incidentele kwesties blijkt niet steeds aan de normen van de Wbp te zijn
voldaan, en de ontwikkeling van de juridische kaders in verband met o.a. de verwerking van 
gegevens uit de Landbouwtelling is nog niet afgerond. De bescherming van 
persoonsgegevens wordt daarentegen meer meegenomen in bedrijfsvoering en beleid en er 
is een beheersingskader waarneembaar dat werking krijgt. Naar het oordeel van de FG is de 
minister van LNV in control wat betreft de naleving van de Wet bescherming 
persoonsgegevens.  
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3.1.1 Onderwerpen 
 
Hieronder volgt een aantal voorbeelden van onderwerpen uit de zaaksbehandeling van de 
FG, bedoeld om een indruk te geven van de situaties waarin LNV met de Wbp te maken 
heeft. De bevindingen rond de behandelde zaken zijn, voor zover deze konden worden 
geclusterd of een trend te zien gaven, in algemene zin opgenomen in Hoofdstuk 4 
(Bevindingen). De zaken zijn in de verslagperiode beoordeeld en/of worden tijdens de 
verdere implementatie van de Wbp door de directies nader opgepakt. Het is geen 
totaaloverzicht van alle Wbp-zaken waarmee LNV is geconfronteerd, maar een selectie van 
de zaken die door de FG zijn behandeld, en exclusief de zaken die door de (decentrale) 
Wbp-coördinatoren zijn afgehandeld.  
  
Verstrekken van persoonsgegevens aan andere organisaties (niet-overheid) 
Vragen waren o.a.: 
• Mag een ontheffingsbeschikking Flora- en faunawet door LNV op internet worden 

gepubliceerd inclusief de gegevens van betrokkene, zoals naam, adres en woonplaats 
(naw) en bankrekeningnummer? 

• Mag een accountantsverklaring die aan LNV wordt uitgebracht een lange lijst met 
gegevens van leerlingen bevatten?  

• Een aanvrager van subsidie vraagt de naam en het adres op van een derde die op 
hetzelfde perceelnummer een aanvraag heeft ingediend en vervolgens weer heeft 
ingetrokken. Hij wil weten wie er de oorzaak van is dat hij met extra werk en kosten is 
opgezadeld, zodat hij die persoon eventueel kan aanspreken, en bovendien of de 
overweging dat een andere aanvrager zijn oppervlakte heeft teruggetrokken, eigenlijk 
wel waar is. Mogen die gegevens verstrekt worden? 

• Mogen BRS-nummers van relaties van LNV aan boekhoudkantoren verstrekt worden die 
zijn aangesloten bij de VLB om deze de landbouwbedrijven te laten aanschrijven i.v.m. 
door hen nog niet aangevraagde toeslagrechten? 

 
Verstrekken van persoonsgegevens aan andere overheden 
Vragen waren o.a.: 
• Mogen (persoons)gegevens die zijn verzameld in het kader van inspecties door o.a. de 

VWA en AID vrijelijk worden uitgewisseld tussen alle rijksinspecties? Zo nee, hoe kan het 
dan wel? 

• Mogen gegevens van voorgaande houders van runderen verstrekt worden aan de 
potentiële nieuwe houders om de identificatie- en registratiegegevens in het I&R-
systeem te kunnen controleren? Welke is de betrokkenheid van het PVE hierbij? 

• Waarom is LNV afnemer van gegevens over een bepaalde persoon uit de Gemeentelijke 
basisadministratie (GBA), terwijl betrokkene helemaal geen rechtstreekse relatie heeft 
met LNV? Naar aanleiding van een verzoek om inzage in gegevens bij de gemeente 
kwam betrokkene daar achter.  

• Mogen gegevens uit de LNV-Basisregistratie Percelen aan gemeenten worden verstrekt 
voor controle op de ontheffingsvoorwaarden van de onroerendezaakbelasting?  

• Voldoet de conceptovereenkomst uitwisseling gegevens VWA-Belastingdienst aan de 
Wbp? 

 
Persoonsgegevens van LNV-personeel 
• Is het systeem Emplaza waarin personeelsgegevens worden verwerkt, voldoende 

beveiligd nu aan een andere persoon toegang was verschaft tot de vertrouwelijke 
personeelsgegevens van betrokkene? Het gaat daarbij om gegevens zoals 
geboortedatum, sofi-nummer, bankrekeningnummer, gegevens over de partner, 
loonstrookjes. 

• Mogen de afschriften van alle creditcardbetalingen (van American Express) verstrekt 
worden aan een extern reisbureau? Het reisbureau vraagt i.v.m. een discussie over 
uitgaven de afschriften van de creditcardmaatschappij op met betalingsgegevens over 

                                                                                                                                                                         
de betrokkene of een ander. Zaken die door de FG als klacht kunnen worden behandeld, kunnen ook Awb-klachten zijn. Als 

zich een dergelijk geval voordoet, wordt met de directie JZ bepaald hoe de onderlinge rolverdeling is met betrekking tot de 

behandeling van de klacht. 
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allerlei betalingen o.a. in verband met activiteiten en reizen van diverse medewerkers en 
de minister. 

• Moeten de gegevens van afgewezen sollicitanten worden vernietigd, worden  
teruggestuurd of worden bewaard? 

• Mag een brief met vertrouwelijke post ergens binnen LNV geopend worden voordat hij 
in het postbakje van de geadresseerde medewerker wordt gelegd? 

• Mag de digitale pasfoto die is gemaakt voor op de toegangspas, ook zonder 
toestemming voor andere doeleinden worden gebruikt?  

• Mogen telefonische hoorzittingen in het kader van bezwaar en beroep worden 
opgenomen ter verslaglegging via mp3-recorder of via "voice logging" in de telefonie 
infrastructuur? 

• Zijn er bij het on line onderzoek naar de tevredenheid van de LNV-medewerkers over 
hun werkgever waarborgen voor privacybescherming? 

• Mag het sofi-nummer van de medewerkers gebruikt worden voor registratie van de 
toegangspassen?  

 
Beveiliging 
• Zijn de beveiligingsvoorschriften nageleefd en kan de beveiliging voorkomen dat grote 

hoeveelheden data op niet legale wijze naar buiten worden gebracht? 
• Hoe kan worden verzekerd dat de private keuringsdiensten de gegevens waar LNV 

verantwoordelijk voor is, afdoende beveiligen?  
 
Recht op inzage en correctie  
 Wat kan betrokkene doen wanneer er een besluit tot inzage in zijn eigen dossier is 

afgegeven, maar hij van mening is dat niet het gehele dossier ter inzage is gegeven? 
Welke mogelijkheden zijn er voor de betrokkene in de zin van een bezwaarprocedure 
en/of bemiddeling door de FG? 

 Betrokkene eist in een gerechtelijke procedure schadevergoeding omdat hij vindt dat 
LNV in verschillende dossiers van hem ernstige fouten heeft gemaakt. Hij verzoekt om 
inzage in o.a. het dossier inzake de mond- en klauwzeercrisis. Mag het belang van de 
bescherming van de rechten en vrijheden van ambtenaren hier de doorslag geven, 
omdat de documenten verweven zijn met persoonlijke beleidsopvattingen? 

 
Kwaliteit van de gegevens 
 Hoelang worden de persoonsgegevens van rijksambtenaren bewaard in het systeem van 

P-Direkt, moet er daarbij geen onderscheid worden gemaakt voor gegevens over 
onregelmatigheden en disciplinaire zaken? 

 Bevatten de inspectielijsten van de VWA gegevens over personen waar het gaat over 
handelwijzen met proefdieren, aan wie worden die gegevens verstrekt en voldoet de 
VWA aan de eisen van kwaliteit van de gegevens, en aan het correctierecht wanneer 
deze kwaliteit te wensen overlaat? 

 
Overig 
• Aan welke eisen moet de registratie en de publicatie van gegevens m.b.t. ingediende 

klachten bij Dienstonderdeel Opsporing van de AID voldoen? 
• Aan welke eisen moet de vaccinatieregistratie pluimvee in het kader van de 

vogelgriepcrisis voldoen? 
• Mogen medewerkers van Het LNV-Loket telefoongesprekken opnemen met het oog op 

kwaliteitsborging, beoordeling, en het verzamelen van bewijs ingeval van bedreigingen? 
Mag in verband met kwaliteitsborging en beoordeling met de medewerkers worden 
meegeluisterd, evt. zonder dat de betreffende beller en operator dit weten? 

3.1.2 Statistieken 
 
In totaal heeft de FG in de verslagperiode 116 zaken behandeld. Dit betekende een verdere 
stijging ten opzichte van de voorgaande jaren.  
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Klachten 
De meerderheid van de door de FG behandelde zaken bestond uit informatieverzoeken (er 
zijn 96 informatieverzoeken behandeld). In 2006 zijn door de FG daarnaast 15 klachten 
behandeld. 4 klachten waren afkomstig van medewerkers van LNV (dat waren er 3 in 2005), 
en 11 klachten waren afkomstig van externen (dat waren er 2 in 2005). Er is derhalve een 
toename zichtbaar van klachten van externen. 4 van de ingediende klachten bleken terechte 
klachten te zijn. In 3 gevallen was dat niet het geval en is naar aanleiding van de klacht 
nadere voorlichting gegeven over de verwerkingen en/of de betekenis van de Wbp. 2 
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klachten vielen in de categorie: niet van toepassing/onbevoegd. 6 klachten waren eind 2006 
nog in behandeling. 
 
Onderzoeken op eigen initiatief 
Er zijn in 2006 5 zaken behandeld op eigen initiatief van de FG (dat waren er 11 in 2005). 
Deze zaken zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:  
1. Onderzoek (al dan niet pro-actief) naar de gevolgen van specifieke systemen of projecten 
(zoals geo-informatiesystemen, P-Direkt, Rijksweb);   
2. Incidenten of eigen waarnemingen (zoals beveiligingskwesties rond persoonsgegevens, 
bepaalde verstrekking van gegevens, openbaarmaking van gegevens).  

3.2 Wbp-audits (AD) 
 
Met de Auditdienst (AD) van het ministerie van LNV zijn afspraken gemaakt over 
samenwerking met de FG. De AD heeft in de periode december 2006 tot en met februari 
2007 een onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken rond de informatiebeveiliging over 
het jaar 2006. In overleg met de FG is tijdens deze audit ook gekeken naar onderdelen van 
de implementatie van de Wet bescherming persoonsgegevens. De door de AD uitgevoerde 
werkzaamheden moeten gezien worden als een aanvulling op de door de FG uitgevoerde 
activiteiten.  
 
Ten behoeve van dit onderzoek is door de AD een vragenlijst met te beoordelen Wbp 
aspecten opgesteld. Aan de hand van interviews met de verantwoordelijke Wbp-
coördinatoren en een documentstudie is bij vier LNV organisatieonderdelen onderzocht 
(VWA, AID, PD en DV) in hoeverre de coördinatoren en het management hun opgedragen 
taken uitgevoerd hebben.  
 
De uitkomsten van de onderzoeken worden door de AD direct gerapporteerd aan de 
verantwoordelijke directeuren. Een samenvatting van de bevindingen zal aan de FG 
beschikbaar worden gesteld3. De resultaten toonden aan dat de bij de desbetreffende 
directies en diensten aangetroffen producten en voortgang in hoge mate overeenkomen 
met de aan de FG gerapporteerde resultaten en dat zij daarom de door de FG getrokken 
conclusies konden ondersteunen.  

3.3 Bijzondere onderzoeken 

3.3.1 Onderzoek naar geo-informatie en privacy 
 

Geo-informatie wordt gebruikt bij en voor beleidsvoering, bij de uitvoering van 
werkzaamheden en bij crises. Voor LNV zijn deze ontwikkelingen in toenemende mate van 
belang. Geo-informatie kan soms ook in verband worden gebracht met personen. Door de 
FG is aan een extern onderzoeksbureau gevraagd om een rapportage op te stellen waarin 
wordt aangegeven op welke wijze normering en toezicht bij Geo-informatie het beste kan 
worden vormgegeven, en welke voorwaarden daarbij gelden. De moeilijkheid daarbij is 
dat het bereik van de privacywetgeving groot is, waardoor veel geografische gegevens 
ook als persoonsgegevens moeten worden aangemerkt. De vraag is hoe deze 
toepassingen ingepast moet worden in het kader van de privacywetgeving.  
 
Het onderzoek heeft een model opgeleverd voor een beoordeling van Geo-
informatieproducten in het kader van de Wbp. Met behulp van het model kunnen 
juridische afwegingen zich vooral richten op die verwerkingen van Geo-informatie die bij 
gebruik van de informatie een verdergaande inbreuk van de persoonlijke levenssfeer tot 
gevolg kunnen hebben. Uit het rapport blijkt dat hoe meer de identificeerbaarheid en de 
informatiedichtheid wat betreft de persoon wordt teruggebracht, hoe meer er mogelijk is. 
Het rapport geeft daarvoor handvatten en een stappenplan. De omstandigheden rond het 
gebruik van de gegevens spelen een belangrijke rol. Daardoor biedt het model niet alleen 
de basis van een juridisch beoordelingskader, maar vooral ook een richtinggevend kader 

                                                       
3 Uitkomsten zijn voorafgaand aan de schriftelijke bevindingen mondeling toegelicht. 
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voor de inrichting van de gebruiksvormen en –processen, en de beveiliging van geo-
informatie, met het oog op een zorgvuldig en rechtmatig gegevensgebruik. 
 
Het model werkt met een onderscheid in het soort gegevens die worden verwerkt. Het 
gaat vooral om een onderscheid naar privé of bedrijfsgegevens en een onderscheid naar 
personen of objecten. Vervolgens moet worden gekeken naar de identificeerbaarheid van 
de perso(o)n(en). Daarbij staat vooral het feitelijke gebruik van de gegevens centraal4.  

3.3.2 Privacy audit op Bedrijfs Registratie Systeem (BRS) (pilot)  
 

Het uitvoeren van privacyaudits kan een hoge mate van zekerheid geven over het 
antwoord op de vraag of de Wbp wordt nageleefd en is geborgd, en is onderdeel van een 
systeem van sturing, beheersing en toezicht. Zowel de FG als de algemeen directeur van de 
Dienst Regelingen (DR) wensten zekerheid te verkrijgen op de vraag of bij de DR de 
naleving van de Wbp voldoende is geborgd. Aan het externe bureau Mazars is daarom 
door de FG verzocht om in samenwerking met de Auditdienst LNV (AD) en de Interne 
Auditdienst DR (IAD) een privacy-audit uit te voeren op het Bedrijfs Registratie Systeem 
(BRS). Omdat dit de eerste privacy-audit bij LNV is, is in overleg met de algemeen directeur 
DR en de directeur AD gekozen om dit in de vorm van een pilot te doen. Daarom was ook 
als doel gesteld kennis te verkrijgen over het uitvoeren van privacyonderzoeken zodat 
deze binnen LNV zo efficiënt en effectief mogelijk kunnen plaatsvinden. Het resultaat van 
de privacy audit bij DR wordt besproken in paragraaf 4 van Hoofdstuk 4 (Bevindingen 
2006). 

3.4 Openbaar register 
 
Het meldingenregister: doel 
De Wbp legt aan de FG de verplichting op om een register bij te houden van meldingen van 
de door “zijn” organisatie gevoerde verwerkingen van persoonsgegevens. Het register is 
openbaar en kan door een ieder kosteloos worden geraadpleegd. Meldingen worden 
gedaan door de directeuren als gemandateerde gegevensbeheerders, en bevatten 
informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens.  
 
Door het register wordt het voor betrokkenen beter mogelijk hun rechten uit te oefenen, en 
wordt toezicht op een zorgvuldig gebruik van de gegevens beter mogelijk gemaakt. Door de 
meldingsplicht wordt de verantwoordelijke (directeur) ook geprikkeld om zich rekenschap 
te geven van de doeleinden waarvoor hij persoonsgegevens wil verwerken, en verslag te 
doen van het gebruik van de gegevens en de noodzakelijkheid ervan. 
 
De melding is bedoeld om transparantie te bieden aan de betrokkene en de toezichthouder 
over de persoonsgegevens die worden verwerkt, en de wijze waarop dat gebeurt. Daarmee 
biedt de melding de verantwoordelijke de kans om te tonen dat de verwerking van 
persoonsgegevens verantwoord plaatsvindt. 
 
Van belang voor inzagerecht en verstrekkingen 
Het register van verwerkingen is in de praktijk van belang voor het uitvoering geven aan het 
inzagerecht van betrokkenen (in welke verwerking staat men geregistreerd) alsmede bij de 
toetsing van een verstrekking van persoonsgegevens (wat was het doel waarvoor de 
gegevens oorspronkelijk zijn verzameld en is het doel waarvoor ik de gegevens nu wil 
gebruiken daarmee wel te verenigen?). 
 
Vormgeving 
Bij LNV is het register via de website van LNV op internet gepubliceerd. De verwerkingen 
zijn gerangschikt per directie of dienst. Elke verwerking wordt beschreven in drie blokken:  
A. Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?  
B. Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?  
C. Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking? 
 

                                                       
4 Bevindingen conceptrapport eind 2006. 
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Ontwikkelingen  
Inhoud van het register 
Op 31 december 2006 waren in totaal 167 verwerkingen van persoonsgegevens gemeld bij 
de FG. Er is opnieuw sprake van een toename.  
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Personeels- en beheersverwerkingen 
Uit het register blijkt dat persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van een grote 
verscheidenheid van taken en bedrijfsprocessen. In 2006 zijn vooral personeels- en 
beheersverwerkingen (secundaire verwerkingen) toegevoegd. Naar verwachting zal het 
aantal geïnventariseerde en gemelde verwerkingen van LNV nog stijgen.  

3.5 Implementatie van de Wbp bij directies en diensten 
 
Eind 2003 is het Ministerie van LNV gestart met de implementatie van de Wbp. In dat kader 
worden de verwerkingen van persoonsgegevens projectmatig door LNV in 
overeenstemming gebracht met de Wbp en andere relevante wet- en regelgeving. Naleving 
van de Wbp is een wettelijke verplichting en de implementatie geschiedt, met de directie 
Informatiebeleid en Facilitaire Zaken (IFZ) in een stimulerende rol, overeenkomstig de nota 
van de secretaris-generaal van 28 oktober 2003. 
 
De FG brengt jaarlijks een verslag uit aan de minister. Hij  voorziet daarnaast in tussentijdse 
rapportages aan de ambtelijke top die zonodig tot nadere maatregelen kunnen leiden. De 
rapportages geven de stand van zaken weer wat betreft de invoering van de Wbp per dienst 
of directie (halfjaarrapportage). Via een “stoplichtoverzicht” wordt de stand van zaken en 
eventuele knelpunten aangegeven die op concernniveau van belang zijn. De voortgang 
wordt door de FG beoordeeld in het licht van risico’s vanuit de Wbp, en voorzien van een 
advies aan de Stuurgroep concernbedrijfsvoering en de Bestuursraad. 
 
Op 21 augustus 2006 is een tussentijdse voortgangsrapportage uitgebracht. De 
implementatie van de Wbp is thans in het stadium dat plannen van aanpak zijn gemaakt om 
de verwerkingen in overeenstemming te brengen met de Wbp. Hiertoe beschikt elke 
directie of dienst over een volledig overzicht van de plekken waar en de wijzen waarop 
persoonsgegevens in de organisatie worden verwerkt en beveiligd. De verwerkingen zijn 
grotendeels alle bekend gemaakt via (elektronische) meldingen aan de FG. De FG plaatst de 
meldingen in een openbaar register op de website van het ministerie van LNV. De 
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beoordeling van de voortgang van de implementatie is te vinden in paragraaf 5 van 
Hoofdstuk 4 (Bevindingen 2006). 

3.6 Wbp-beleidskaders 
 

Handboek gegevensverstrekking 
In 2006 heeft de directie Juridische Zaken (JZ) het initiatief genomen voor de ontwikkeling 
van een Handboek gegevensverstrekking. Dit handboek zal LNV’ers een theoretisch en 
praktisch kader bieden over het “hoe” om te gaan met gegevensverstrekking. Het handboek 
biedt een kader op basis van o.a. de Wob, de Wbp en de Awb en een richtsnoer om de 
vereiste afwegingen te kunnen maken, met elementen van beleid en procedure. Door het 
Handboek kunnen de verstrekkingen juridisch worden onderbouwd, de vereiste actoren 
worden betrokken, en kan de vorm van verstrekking (al dan niet selectief, op internet, enz.) 
worden gekozen. Het handboek zal gereed zijn in 2007, en zal een deel van het Wbp-beleid 
van LNV bevatten. De FG heeft geadviseerd bij de totstandkoming van het handboek. 

3.7 Communicatie, voorlichting, overleggremia 
 

Website  
LNV beschikt over twee interne webportalen over het onderwerp bescherming van 
persoonsgegevens: 1 portaal met als onderwerp: de bescherming van persoonsgegevens 
algemeen, en 1 portaal voor implementatie van de Wbp, speciaal bestemd voor Wbp-
coördinatoren. Hierop zijn alle documenten, nieuws, nota’s, handboeken, regelingen en 
links te vinden, kortom alle benodigde informatie voor voorlichting over de Wbp, en het 
hulpmateriaal dat nodig is om de Wbp te implementeren.  
 
In 2005 is ook op de (externe) internetsite van het ministerie van LNV een dossier met 
webpagina’s opgenomen over het onderwerp bescherming van persoonsgegevens, alsmede 
het openbaar Wbp-meldingenregister. Deze media hebben bijgedragen aan de voorlichting, 
kennis en bewustwording met betrekking tot de Wbp. Het meldingenregister met het 
overzicht van de verwerkingen van persoonsgegevens van LNV is door  publicatie op het 
internet bovendien op transparante en toegankelijke wijze vorm gegeven.  
 
Wbp-coördinatorenplatform 
Het Wbp-coördinatorenplatform is in 2006 2 keer bijeen gekomen. In dit platform komen de 
Wbp-coördinatoren van de directies en diensten van LNV bijeen, en worden Wbp-
onderwerpen besproken, en informatie en best practices gedeeld met betrekking tot de 
toepassing van de Wbp en de wijze waarop deze wordt geïmplementeerd. De 
bijeenkomsten werden goed bezocht, en droegen bij aan de kennisuitwisseling en de 
afstemming in het kader van de implementatie van de Wbp binnen LNV. In de bijeenkomst 
van oktober lag o.a. het accent op de beveiliging van persoonsgegevens, de herziening van 
de kaders voor informatiebeveiligingsbeleid, en de relatie met de voorschriften om 
persoonsgegevens te beveiligen uit de Wbp. 
 
Overige interne contacten 
De FG heeft in de verslagperiode deel genomen aan de volgende periodieke overleggen:  
 het Wbp-coördinatorenplatform, 
 klankbordgroep gegevensverstrekking,  
 periodiek overleg met de centrale Wbp-coördinator Dienst Regelingen,  
 periodiek overleg met de beleidsmedewerker Informatiebeleid van de directie IFZ in het 

kader van de LNV-brede Wbp-implementatie.  
Tevens werd op specifieke verzoeken van verschillende directies overleg gevoerd, 
voorlichting en advies gegeven en presentaties verzorgd.  
 
Externe contacten 
De FG heeft in 2006 deelgenomen aan de volgende externe gremia: 
 Expertgroep Eenduidig toezicht. In deze werkgroep worden de mogelijkheden en 

onmogelijkheden rond gegevensuitwisseling tussen rijksinspecties onder de loep 
genomen. 
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 Expertgroep evaluatie Wbp. De eerste fase van de verplichte evaluatie van de Wet 
bescherming persoonsgegevens omvat o.a. een literatuuronderzoek. Daaruit is 
knelpuntenanalyse gemaakt. Deze analyse is ter toetsing voorgelegd aan een aantal 
deskundigen uit de praktijk, waar de FG van LNV deel uitmaakte.  

 Het Rijksplatform van Privacyfunctionarissen (RPPF). Hierin zijn o.a. de departementale 
FG-en verenigd;  

 Het Nederlands genootschap van functionarissen voor de gegevensbescherming (NGFG). 
Het NGFG is de beroepsvereniging van de FG-en;  

In deze gremia werden veelal thema’s behandeld in het kader van afstemming, 
kennisoverdracht, en het oppakken en behandelen van gemeenschappelijke kwesties. Verder 
treedt de FG op als intermediair tussen LNV en het CBP in voorkomende kwesties.  

4 Bevindingen 2006 

In door de FG behandelde zaken zijn de Wbp-aspecten beoordeeld, en werden de kaders 
aangegeven waarbinnen de verwerking mag plaatsvinden. Het blijkt dat er een aantal 
thema’s zijn te onderkennen, die aandachtspunten vormen in het kader van de naleving van 
de Wbp bij het ministerie van LNV.  

4.1 Zorgvuldig gebruik persoonsgegevens bij openbaarmaking 
 

De Wbp speelt een rol wanneer persoonsgegevens op basis van de Wet openbaarheid van 
bestuur (Wob) openbaar worden gemaakt en op internet worden geplaatst. LNV heeft als 
beleidsdoelstelling een bredere (actieve) openbaarmaking met betrekking tot bestuurlijke 
aangelegenheden van het ministerie. Onderdeel van dat beleid is dat er in dat proces 
aandacht moet zijn en blijven voor de belangen (waaronder dat van de eerbiediging van de 
persoonlijke levenssfeer) van degenen die door openbaarmaking kunnen worden geraakt.  
 
Op basis van de genoemde beleidsdoelstelling worden door LNV verleende 
landbouwsubsidies op grond van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) actief 
openbaar gemaakt. Een andere ontwikkeling is de actieve openbaarmaking van 
controlegegevens van de VWA binnen de (voedsel)productieketen. De gegevens, die in veel 
gevallen zijn aan te merken als persoonsgegevens, worden op internet geplaatst. Uit deze 
ontwikkelingen blijkt, dat de Wob in de toepassingspraktijk een bredere toepassing krijgt. 
Bij de afwegingen die worden gemaakt om de belangen van de betrokkenen te beschermen, 
loopt men daarbij aan tegen het feit dat het begrip persoonlijke levenssfeer in de Wob een 
iets andere betekenis heeft dan het begrip persoonlijke levenssfeer in de privacywetgeving. 
Ook vereist de Wbp dat ondanks openbaarmaking de persoonsgegevens toch beveiligd 
worden tegen oneigenlijk gebruik. De verhouding tussen de Wob en de Wbp op deze 
punten is lastig, waardoor uit de wetgeving niet duidelijk werd welke mate van 
bescherming vereist is. Dat gold bij de keuze voor de soorten te publiceren gegevens, de 
wijze waarop de gegevens worden gepubliceerd, gepresenteerd, de toegankelijkheid, evt. 
zoekfuncties, enz . 
 
Gelet op de Wbp en het doel van LNV om zorg te besteden aan de belangen van 
betrokkenen, betekent dit volgens de FG dat de via internet vrijelijk te raadplegen openbare 
registers met persoonsgegevens een specifieke wettelijke grondslag zouden moeten hebben 
die eenduidig voorziet in waarborgen ter beveiliging van de persoonsgegevens en de 
rechten van de betrokkenen. Die is er nu niet. Desondanks ontwikkelen dergelijke 
waarborgen zich wel al in het beleid bij LNV. Onderstaande ontwikkelingen illustreren dit. 

4.1.1 Openbaarmaking GLB-gegevens 
 
Beslissing tot actieve openbaarmaking van GLB-subsidiegegevens  
Met ingang van mei 2006 worden gegevens over verleende subsidies in het kader van het 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) jaarlijks openbaar gemaakt en op de website 
ven LNV geplaatst. Hierbij worden ook de persoonsgegevens van de ontvangers vermeld. 
Het gaat hierbij niet om openbaarmaking op verzoek, maar om actieve openbaarmaking. 
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Daarbij is wat meer beleidsruimte wat betreft de afweging welke gegevens in welke vorm 
openbaar zullen worden gemaakt.  
 
Naw-gegevens openbaar, registratienummers niet 
Evenals in 2005 worden vanaf 2006 de naam-, adres- en woonplaatsgegevens (naw-
gegevens) actief openbaar gemaakt bij de uitgekeerde bedragen. In 2005 gebeurde dit ook 
al, op verzoek van de Evert Vermeer Stichting. Bij de actieve openbaarmaking van de GLB-
subsidiegegevens in 2006 werden echter niet meer de registratienummers van de 
ontvangers (de BRS-nummers) vermeld. Aan het vermelden van de BRS-nummers kleeft het 
nadeel dat derden zich hierdoor toegang kunnen verschaffen tot gegevens van anderen, 
die beschermd moeten worden. Ten tijde van de publicatie in 2005 heeft de Dienst 
Regelingen de klantidentificatie tijdelijk moeten verscherpen om misbruik te voorkomen.  
 
Voorzieningen tegen oneigenlijk gebruik 
De FG heeft aan de minister voorgesteld om, wanneer persoonsgegevens worden 
gepubliceerd, de wijze van publicatie zodanig in te richten dat het register zo min mogelijk 
uitnodigt tot onbedoeld gebruik, of dat gebruik überhaupt niet mogelijk maakt. Er zijn 
voorzieningen tegen oneigenlijk gebruik nodig. Voorbeelden van oneigenlijk gebruik zijn: 
raadpleging uit pure nieuwsgierigheid naar persoonlijke omstandigheden, commerciële 
doeleinden zoals geadresseerde reclame, identiteitsdiefstal en andere vormen van hinder 
of criminaliteit. Wanneer persoonsgegevens integraal en onbeveiligd op internet worden 
gepubliceerd, bestaat een groter risico voor de bescherming van de veiligheid of de 
persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. De minister besloot op 23 februari 2006 dat een 
voorziening zal worden getroffen voor het beperken van het risico van oneigenlijk gebruik 
van de gegevens voor direct marketing doeleinden. De secretaris-generaal besloot in april 
tot diverse concrete voorzieningen.  
 
Concreet beveiligingsrisico 
In oktober 2006 probeerde een organisatie uit Denemarken met regelmaat de gehele 
inhoud van deze database te downloaden. Daardoor ontstaat een dreiging voor de 
website en voor de bescherming van de belangen van individuele personen. De secretaris-
generaal stemde in met het treffen van aanvullende technische voorzieningen, en met het 
voorstel dat bij een “doorbraak” de database van het internet zal worden gehaald. 

4.1.2 Openbaarmaking inspectiegegevens VWA 
 

In 2006 werd besloten inspectiegegevens van de VWA openbaar te maken en op internet 
te plaatsen. De openbaarmaking vindt plaats op de algemene wettelijke basis van de Wob. 
Gelet op het specifieke doel van deze openbaarmaking is het goed te streven naar een 
specifieke wettelijke grondslag. In de loop van 2007 zal de pilot worden geëvalueerd 
waarbij met name aandacht zal zijn voor de zorgvuldigheid van de openbaarmaking. De 
Tweede Kamer wordt hierover in de tweede helft van 2007 geïnformeerd.  
 
De FG adviseerde de gegevens, de wijze van publicatie of verstrekking, zorgvuldig te 
kiezen in verband met de gevolgen voor de betrokkenen. Het doel van de 
openbaarmaking moet duidelijk gespecificeerd worden, en ook moet oneigenlijk gebruik 
of ongewenste neveneffecten voorkomen worden5. Er moet rekening gehouden worden 
met het feit dat de gegevens verzameld zijn in het kader van de werkzaamheden van de 
VWA (o.a. volgens het toezichtbeginsel van selectiviteit) en niet primair voor 
openbaarmaking.  
 
De FG was met betrekking tot de gekozen wijze van openbaarmaking van oordeel dat er 
geen bezwaren waren vanuit de Wbp. De openbaarmaking vindt plaats binnen de 
waarborgen van het Algemeen kader voor openbaarmaking, en op basis van een 
beleidsregel die aangeeft met welke waarborgen besloten wordt tot openbaarmaking. 
Betrokkenen kunnen hun zienswijze toevoegen aan de publicatie, en wanneer zij dat doen, 

                                                       
5 Een voorbeeld van een ongewenst neveneffect is dat bij openbaarmaking van horecagelegenheden die de 

leeftijdsgrenzen wat betreft de verstrekking van alcohol overtreden, naar verwachting een aanzuigende werking van die 

gelegenheden op jongeren zal hebben. 
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zullen er in hun reacties die op internet worden gepubliceerd, geen persoonsgegevens 
worden vermeld. De publicatietermijn en de gegevenscategorieën zijn beperkt, het doel 
van de openbaarmaking is aangegeven, en de verwerking zal worden aangemeld als 
bedoeld in de Wbp. 

4.2 Wet LNV-gegevens 
 

Het jaarverslag over 2005 maakte melding van het aandachtspunt van de Landbouwtelling 
i.v.m. het ontbreken van een expliciete wettelijke grondslag van bepaald gegevensgebruik.  
De Landbouwtelling is bedoeld als een instrument met behulp waarvan de statistische 
onderbouwing van LNV-beleid plaatsvindt. Hoewel de Landbouwwet een kader geeft voor 
het gebruik van de daartoe verzamelde gegevens, is het echter in de loop der tijd praktijk 
geworden dat de landbouwtellinggegevens worden gebruikt ten behoeve van de uitvoering 
en handhaving van regelingen binnen LNV. Door deze praktijk van gegevensgebruik wordt 
buiten het kader van de Landbouwwet getreden. Naar het oordeel van de FG leveren 
daarom - afhankelijk van de aard ervan - verwerkingen met een van de Landbouwwet 
verwijderd doel, een risico op. 
 
Om dit knelpunt op te lossen, bestaat het voornemen om kaders te schetsen waarbinnen 
gegevens uit de landbouwtelling kunnen worden gebruikt en verstrekt, zoals mogelijk de 
nog tot stand te brengen Wet LNV-gegevens. Deze wet zal het perspectief bieden voor het 
stroomlijnen van het inwinnen van gegevens en het bevorderen van meervoudig gebruik 
van gegevens6. De FG wees er op dat privacy en doelbinding zullen moeten worden 
gerespecteerd bij hergebruik van gegevens binnen de openbare sector7. De Wet LNV-
gegevens biedt daar kansen toe. Eind 2006 was het voornemen om het knelpunt op te 
lossen echter nog niet concreet uitgewerkt. De FG acht het gewenst dat de expliciete 
wettelijke grondslag voor verwerking van Landbouwtellingsgegevens zoals hierboven 
bedoeld op korte termijn zal worden geboden. De Wet LNV-gegevens zal daarbij mogelijk 
kunnen voorzien in een grondslag voor ook andere verwerkingen van persoonsgegevens 
waarvoor een specifieke wettelijke grondslag wenselijk of noodzakelijk is (zoals de 
openbaarmaking van GLB-subsidies en inspectiegegevens van de VWA).  

4.3 Wbp en administratieve lasten voor het taakgebied van LNV 
 

Meer dan eens zouden belangrijke reducties van de administratieve lasten voor burgers en 
bedrijven niet kunnen worden doorgevoerd vanwege privacybelemmeringen. In de 
Catshuissessie van 20 maart 2006 over administratieve lasten en regeldruk is besloten dat 
een delegatie van het kabinet overleg zou voeren met het College bescherming 
persoonsgegevens over de mogelijkheden en voorwaarden voor de eenmalige 
gegevensverstrekking aan de overheid en het benutten door overheden van 
basisregistraties8. Om input te leveren bij dit gesprek werd bij de ministeries een 
inventarisatie gehouden om deze problemen in kaart te brengen.  
 
Vanuit Eenduidig toezicht werd in dat verband opgemerkt dat de privacywetgeving een vrije 
uitwisseling van gegevens tussen de rijksinspecties, waaronder de AID en de VWA, zou 
belemmeren, wat een vermindering van de administratieve lasten in de weg zou staan. Wat 
betreft de gegevensuitwisseling tussen rijksinspecties kan het echter zijn dat niet de Wbp, 
maar de sectorale wetgeving zich verzet tegen gegevensuitwisseling. Om te voorkomen dat 
er sprake lijkt te zijn van (grote) belemmeringen waar die er misschien niet zijn, is expertise 
op het gebied van de toepassing van de privacywetgeving onontbeerlijk9. 

                                                       
6 Eenmalige gegevensverstrekking en meervoudig gebruik betekent idealiter dat indien een eenmaal door een burger of 

bedrijf verstrekt gegeven binnen de openbare sector vastgelegd is, de overheid dit gegeven zou moeten hergebruiken. 
7 Kamerstukken II, 2003–2004, 29 362 en 26 387, nr. 20, blz. 1 
8 Brief MP van 10 april 2006, TK 2005-2006, 29362 en 29515, nr. 85 
9 Het ministerie van Justitie gaat naar aanleiding van het gesprek met het CBP er o.a. voor zorgen dat zowel de 

beleidsontwikkeling voor bescherming van persoonsgegevens, als de advisering over de toepassing van de 

privacywetgeving wordt geborgd. Hierbij is ook het ministerie van BZK betrokken. 
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4.4 Bevindingen privacy audit Bedrijven registratie systeem (BRS) 
 
DR verricht veel inspanningen; aandachtspunten o.a. beveiliging, PET en 
verstrekkingenregister 
De privacy-audit bij DR naar het Bedrijvenregistratiesysteem wees het volgende uit10.  

• Duidelijk is geworden dat DR veel inspanningen verricht om de Wbp en de kwaliteit 
van de verwerkingen te borgen;  

• Juridische expertise is (centraal) aanwezig;  
• De beveiliging van de gegevens is een aandachtspunt;  
• Hoewel er bij DR niet aantoonbaar aandacht is besteed aan de mogelijkheden van 

het implementeren van zogenaamde privacy enhancing technologies (PET), zal een 
review van het verwerkingsproces naar verwachting uitwijzen dat PET toegepast kan 
worden;  

• DR beschikte niet over bepaalde kwaliteitsrapportages, en een betrouwbaar 
verstrekkingenregister;  

• De kennis bleek te zijn verspreid over veel personen. Tijdens de interviews werd 
regelmatig voor het verkrijgen van informatie naar andere medewerkers verwezen.  

Het rapport bevatte voorts een overzicht van geconstateerde voldoendes en deficiënties op 
alle Wbp-nalevingaspecten. De resultaten van de audit kunnen bijdragen aan (verdere) 
verbetering van de gegevensverwerking, wat in dit geval betekent dat de aanbevelingen 
meegenomen kunnen worden bij de vernieuwing van het systeem in verband met de 
vorming van het Nieuwe Handelsregister. Hierbij blijft het voor LNV van belang dat relaties 
door DR worden geregistreerd. De kwaliteitsverbetering die het gevolg kan zijn van de audit 
zal daardoor direct effect voor de toekomst hebben.  
 
Single information 
Wat betreft de onderzoeksvraag naar de werkwijze van het uitvoeren van privacy audits in 
de LNV-setting wees de audit uit dat het normenkader van de AD, en de rapporten van de 
IAD en vanuit het kwaliteitsstelsel geschikt zijn als evidence voor een privacy-audit. Het 
uitgangspunt van het zoveel mogelijk hergebruiken van evidence (single information) is dan 
ook goed uitvoerbaar. Het uitgangspunt om bij een privacy audit het onderzoek ter plekke 
zo veel mogelijk te richten op specifieke Wbp-aspecten, zodat geen werk opnieuw wordt 
gedaan, is daarom ook goed hanteerbaar. De onderzoeken van de AD, de Interne 
Auditdienst en Kwaliteitszorg van DR bevatten ieder voor zich onderzoeksobjecten van de 
Wbp, die elkaar niet of nauwelijks overlappen maar elkaar aanvullen. Die omstandigheid 
vormt een factor die van belang is bij het streven naar privacy-onderzoeken met een relatief 
groot effect en weinig toezichtslast. De leereffecten en mogelijkheden worden in 2007 
verder verkend in samenwerking met de AD, IAD en DR.  

4.5 Implementatie van de Wbp; resultaten, knelpunten 
 
Alle directies en diensten is verzocht om in 2006 twee maal een voortgangsrapportage uit te 
brengen over de uitvoering van de verbeterplannen op het gebied van de Wbp. De 
voortgangsrapportages vormden in 2006 mede de basis voor het oordeel van de FG over het 
al dan niet beheersen door de minister van LNV van de gevolgen van de Wbp. De eerste 
halfjaarrapportage, in juli/augustus, leverde het resultaat op dat bij bijna driekwart van de 
directies en diensten van LNV (74%) de voortgang als voldoende is aangemerkt. In het 
tweede half jaar scoorden van de 22 directies of diensten, er 18 voldoende (de kleur 
“groen”). Twee directies scoren “oranje”, en twee directies “rood”,11. Over het geheel 
genomen betekent het resultaat van het tweede half jaar dat in meer dan 4/5 van de 
gevallen (82%) de voortgang als voldoende is aangemerkt.  
 
Wat betreft de gesignaleerde aandachtspunten werden de volgende acties geadviseerd. 

                                                       
10 Eind 2006 was het auditrapport waarop de weergegeven resultaten zijn gebaseerd nog niet definitief vastgesteld. Details 

over met name beveiligingsaspecten blijven uit oogpunt van beveiliging buiten beschouwing. 
11 Input voor de resultaten zijn de door de directies en diensten gemelde voortgang van door hen vastgestelde 

verbeteracties volgens de daarvoor door de FG en IFZ ontwikkelde formats. Deze formats houden rekening met een 

minimumniveau voor naleving zoals wettelijk vereist, op basis van een directie-eigen risico-analyse. 
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1. Sturing door de Stuurgroep concernbedrijfsvoering/Bestuursraad die er toe leidt dat 
bij de rode en oranje directies en diensten voortgang c.q. voldoende voortgang met 
verbeteracties zal worden geboekt;  

2. Een volgend meetmoment op 1 augustus 2007 met rapportage door de FG, m.b.t. de 
voortgang van de nog openstaande acties en plannen van aanpak voor 2007.  

De Stuurgroep Concernbedrijfsvoering is akkoord gegaan met de adviezen van de FG.  
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In februari 2005 heeft de secretaris-generaal (SG) van LNV aan de directies en diensten van 
LNV de opdracht gegeven om voor 1 juni het voor dat moment vastgestelde deelresultaat 
(de meldingen) te hebben bereikt. Aansluitend heeft de SG in september de directies en 
diensten verzocht vóór 1 januari 2006 de plannen van aanpak te voltooien. Daarna heeft de 
FG in samenwerking met IFZ halfjaarlijks de voortgang van de implementatie gemeten, en 
daarover advies uitgebracht. Dit advies gold als input voor de sturingsgesprekken van de 
Bestuursraad met de directies en diensten. De grafiek toont de resultaten.  

4.6 Samenvattende bevindingen 
 

De waarnemingen die de FG tegen de achtergrond van de wettelijke normen van de Wbp 
heeft gedaan bij de uitvoering van zijn werkzaamheden in 2006, kunnen als volgt worden 
samengevat. De voortgang bij directies en diensten wat betreft de implementatie van de 
Wbp is voldoende; er vindt voldoende sturing plaats op de Wbp door de ambtelijke top; 
binnen een aantal beleidsprocessen is aantoonbaar aandacht voor aspecten rond 
gegevensverwerking en privacybescherming; er is voorzien in onafhankelijk toezicht12; het 
register van verwerkingen van persoonsgegevens is voldoende transparant, volledig en 
actueel; de uitgevoerde audits wijzen op inspanningen en resultaten.  
 
Daar staat tegenover dat in incidentele kwesties niet altijd aan de normen van de Wbp blijkt 
te zijn voldaan, en bepaalde juridische kaders nog niet zijn afgerond. Met de voltooiing van 
het beheerssysteem van de Wbp komt LNV in een fase waarin deze meer werking krijgt, 
maar er ook sprake is en zal zijn van een toename van de werkzaamheden van de FG, die 
bovendien gekenmerkt zal zijn door een meer incidentgestuurde aard. Tussen 2003 en 2006 
is het aantal zaken voor de FG verdubbeld. De FG kan daarmee zijn rol als aanspreekpunt en 

                                                       
12 Het CBP beschouwde het jaarverslag 2003-2004 van de FG als een belangrijke indicatie dat er bij LNV sprake is van 

geloofwaardig en effectief toezicht (brief CBP aan de Minister van LNV van 29 juni 2005, kenmerk o2003-0073). 



Jaarverslag Functionaris voor de gegevensbescherming LNV 2006 

 18

expertisecentrum binnen LNV voor privacykwesties waarmaken, maar als gevolg hiervan is 
de doorlooptijd voor de afhandeling van zaken toegenomen. Als de werkzaamheden verder 
toenemen kan deze omstandigheid een risico vormen voor het nalevingaspect effectief 
toezicht. 

5 Samenvattend oordeel 

Gelet op de bevindingen over 2006 is een beheersingskader waarneembaar dat werking 
krijgt. Dat neemt niet weg dat er nog steeds een groeiend aantal kwesties is waarin een 
beroep wordt gedaan op de FG. Het bewustzijn in de organisatie op het gebied van 
privacywetgeving is een aspect dat van essentieel belang is en “permanent onderhoud” vergt. 
Bij het ministerie van LNV is over het geheel genomen sprake van 
(persoons)gegevensverwerking op grote schaal, waardoor het ministerie op meerdere fronten 
en in toenemende mate te maken heeft met vraagstukken rond het 
(overheids)informatierecht, waar de privacywetgeving een onmisbaar onderdeel van is. Er zijn 
bij LNV ontwikkelingen gaande op het gebied van normontwikkeling, advies en controle. 
Voorbeelden zijn de ontwikkeling van een Handboek gegevensverstrekking, het opnemen van 
de Wbp in de planning en controlcyclus, en de toepassing van privacy audits.  
 
In termen van risicobeheersing is, ondanks de genoemde aandachtspunten, naar het oordeel 
van de FG de minister van LNV in control wat betreft de naleving van de Wet bescherming 
persoonsgegevens.  
 
De FG adviseert de minister acht te slaan op zijn bevindingen en de gesignaleerde 
ontwikkelingen, en te bevorderen dat de vereiste wettelijke kaders spoedig tot stand komen. 
 
 



Jaarverslag Functionaris voor de gegevensbescherming LNV 2006 

 19

Bijlage: LNV en de Wbp 

Het toezicht van de Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) is er op gericht om te 
verzekeren dat de minister voldoet aan zijn verplichtingen wat betreft het fundamentele 
recht op bescherming van persoonsgegevens. Over het gebruik van persoonsgegevens zijn 
regels neergelegd in internationale en nationale wettelijke regelingen13. Deze regels 
bedoelen een zorgvuldige omgang met de aan een ”verantwoordelijke” toevertrouwde 
persoonsgegevens te waarborgen. De bescherming van persoonsgegevens is voor de 
minister van LNV van belang vanwege het feit dat door de directies en uitvoerende diensten 
grote hoeveelheden gegevens worden verwerkt, die (ook) betrekking hebben op natuurlijke 
personen, meestal in geautomatiseerde systemen. Die gegevens en het gebruik ervan 
kunnen van invloed zijn op de wijze waarop deze personen in het maatschappelijk verkeer 
worden beoordeeld of behandeld. De beginselen van zorgvuldig gegevensgebruik vormen 
in de publieke sector de voorwaarden voor rechtmatig overheidsoptreden en het 
vertrouwen van de burger in de overheid14.  
 
De Wbp is van toepassing op verwerkingen van persoonsgegevens. Een persoonsgegeven is 
elk gegeven dat betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke 
persoon. De Wbp geeft verplichtingen aan de verantwoordelijke voor de 
gegevensverwerking, en rechten aan de betrokkenen (degenen op wie de gegevens 
betrekking hebben). Voorop staat dat persoonsgegevens in overeenstemming met de wet 
en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt moeten worden. De verantwoordelijke 
heeft onder meer te maken met de volgende spelregels en beginselen (globaal 
geformuleerd): 
1. Er moet aangetoond kunnen worden dat het noodzakelijk is dat de gegevens worden 

verwerkt in een vorm waarin ze tot personen te herleiden zijn (noodzakelijkheid); 
2. De gegevens mogen alleen voor doeleinden worden gebruikt die niet onverenigbaar 

zijn met het doel waarvoor zij oorspronkelijk verzameld zijn (doelbinding); 
3. Er dient gemeld te worden dat er gegevens verzameld worden, met welk doel dit 

gebeurt en door wie (transparantie); 
4. De persoonsgegevens moeten toereikend, ter zake dienend, niet bovenmatig, juist en 

nauwkeurig zijn (kwaliteit); 
5. De gegevens dienen adequaat beveiligd te worden tegen verlies en onrechtmatig 

gebruik (beveiliging). 
 
De betrokkenen hebben onder meer recht op: 
• Informatie; over het hoe en waarom van de verwerking; 
• inzage, herkomst; welke zijn de over de betrokkene geregistreerde gegevens en waar 

komen ze vandaan; 
• aanvulling, correctie of verwijdering van de gegevens; indien de kwaliteit te wensen 

overlaat; 
• verzet; betrokkenen kunnen vragen hun gegevens te blokkeren; 
• uitleg over de logica achter geautomatiseerde verwerkingen;  
• schadevergoeding; indien er materiële of immateriële schade geleden is die is 

veroorzaakt door handelen in strijd met de bij of krachtens de Wbp gegeven 
voorschriften.  

 

                                                       
13 O.a. art. 8 EVRM, Europees Databeschermingsverdrag (1981), Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 

betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende 

het vrije verkeer van die gegevens (Richtlijn 95/46/EG, PbEG L 281/31 van 23 november 1995), art. 10 Gw, Wet bescherming 

persoonsgegevens.  
14 Uit een onderzoek van TNS NIPO Consult in het eerste kwartaal van 2005 bleek een groot draagvlak te bestaan voor de 

bescherming van persoonsgegevens. Het vertrouwen dat correct gebruik plaatsvindt, blijft achter, en de burger zegt weinig 

inzicht te hebben in de manier waarop organisaties omgaan met persoonsgegevens. 
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Bijlage: Taakopdracht FG 

In de taakopdracht van de FG ligt een belangrijke rol besloten bij het fungeren als 
vraagbaak en centraal aanspreekpunt, en bij het signaleren van onregelmatigheden en het 
opheffen daarvan. De taak van de FG van LNV omvat de volgende onderdelen: 

• Toezicht; 
• Onderzoek doen naar de naleving van de Wbp (ambtshalve of op verzoek);  
• Verslaggeving middels een Jaarverslag; 
• Voeren van een openbaar register van bij de FG gemelde gegevensverwerkingen; 
• Begeleiden inventarisatie gegevensverwerkingen; 
• Advisering; 
• Voorlichting; 
• Klachtbehandeling; 
• Ontwikkelen van normen, werkwijzen, regels of afspraken op het gebied van 

bescherming van persoonsgegevens;  
• Stimuleren en begeleiden van de toepassing van de juiste technologie en beveiliging.   

 
 


