
Nr. 39211
12 juli

2017

Bekendmaking ontwerpbesluit voorafgaand onderzoek en verzoek om 

ontheffing, Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een melding en een verzoek om ontheffing ontvangen voor 
een verwerking van persoonsgegevens van de hieronder genoemde organisatie;

Burgemeester van Utrecht, Utrecht, Registratieplicht raamprostituees gemeente Utrecht; z2016-14894

Op grond van artikel 31, eerste lid, jo artikel 32, derde lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens 
(Wbp) voert de AP een nader onderzoek uit naar de rechtmatigheid van de door de verantwoordelijke 
verstrekte beschrijving van deze verwerking. Gelet op de samenhang tussen het besluit naar aanlei-
ding van het nader onderzoek en het besluit op het ontheffingsverzoek, heeft de AP besloten afdeling 
3.5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) (Wet samenhangende besluiten) toe te passen. Ter 
voldoening aan de Awb volgt hieronder de zakelijke inhoud van het ontwerpbesluit en kennisgeving 
van de stukken.

Ontwerpbesluit 

De gemelde verwerking houdt in dat de organisatie voornemens is om:
− gegevens vast te leggen op grond van het gericht verzamelen van informatie door middel van 

eigen onderzoek zonder de betrokkene daarvan op de hoogte te stellen;
− bijzondere persoonsgegevens als bedoeld in artikel 18 en 21 van de Wbp te verwerken (rasgege-

vens en gezondheidsgegevens).

Op basis van het voorafgaand onderzoek is de AP voornemens om de door de melder beschreven 
verwerking onrechtmatig te achten en de gevraagde ontheffing te weigeren.

Terinzagelegging van de stukken 

Het op de melding en het ontheffingsverzoek betrekking hebbende ontwerpbesluit en de onderlig-
gende stukken liggen vanaf heden ter inzage van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 uur en 16.00 uur 
bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30 te Den Haag. U dient hiervoor een 
afspraak te maken.

Belanghebbenden kunnen hun zienswijze over dit ontwerpbesluit om de beschreven verwerking 
onrechtmatig te verklaren en de gevraagde ontheffing te weigeren naar voren brengen. Zij worden 
verzocht dit bij voorkeur schriftelijk kenbaar te maken aan de AP via onderstaand adres onder 
vermelding van boven vermeld zaaknummer. De termijn voor het indienen van een zienswijze 
bedraagt zes weken. De termijn vangt aan met ingang van de dag waarop het ontwerpbesluit ter 
inzage is gelegd.

Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag. Telefoonnummer: 070-8888500.
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