
 

 

POSTADRES  Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag  BEZOEKADRES  Juliana van Stolberglaan 4-10 
TEL  070 - 88 88 500   FAX  070 - 88 88 501   E-MAIL  info@cbpweb.nl    INTERNET  www.cbpweb.nl 

BIJLAGEN  
BLAD 1 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Bij brief van 27 januari 2009 heeft u het College bescherming persoonsgegevens (CBP) verzocht 
ingevolge artikel 51, tweede lid, Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) te adviseren over een 
wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), het ontwerpbesluit 
omgevingsrecht (Bor) en het ontwerp Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor). 
 
Met het onderstaande advies voldoet het CBP aan dat verzoek. 
 
De Wabo integreert een groot aantal vergunning- en andere toestemmingstelsels op het terrein 
van het omgevingsrecht. Door deze integratie is het mogelijk om de indieningsvereisten voor het 
aanvragen van een vergunning te uniformeren en via ICT te ondersteunen. De wijziging van de 
Wabo (artikel 7.6) introduceert een landelijke voorziening (‘Omgevingsloket online’) waarmee de 
aanvrager van een omgevingsvergunning digitaal zijn aanvraag kan doen. Met behulp van deze 
voorziening kan het bevoegd gezag de aanvraag vervolgens digitaal behandelen. Via de 
invoeringswet wordt deze voorziening geregeld in de Wabo en niet in de Mor. Het CBP heeft bij 
andere wetten een omschrijving van soortgelijke voorzieningen gezien. Gelet op de zorgvuldige 
omgang met persoonsgegevens geeft deze wijzing van de Wabo geen aanleiding tot het maken 
van op- of aanmerkingen. 
 
Het Bor regelt onder meer de volgende onderwerpen: de aanwijzing van inrichtingen en van 
vergunningplichtige en vergunningvrije activiteiten, wie het bevoegd gezag is, de aanvraag, de 
wijze waarop deze wordt ingediend, de gegevens en bescheiden die moeten worden overlegd en 
de procedure van de omgevingsvergunning. Welke gegevens en bescheiden moeten worden 
overlegd, wordt nader geregeld bij ministeriële regeling. Het Bor heeft inhoudelijk geen 
betrekking op het verwerken van persoonsgegevens. Het CBP heeft geen commentaar op het 
ontwerpbesluit omgevingsrecht. 
 
De Mor voorziet in nadere regels met betrekking tot bepaalde onderdelen van de Wabo en het 
Bor. De Mor bestaat uit twee delen, waarin de volgende onderwerpen worden geregeld: 

- indieningsvereisten in verband met de aanvraag om omgevingsvergunning; 
- kwaliteitscriteria voor de rechtshandhaving van de milieuregelgeving voor inrichtingen. 

In de toelichting, paragraaf 2.3, wordt ingegaan op de bescherming van persoonsgegevens. De 
landelijke voorziening en het elektronische aanvraagformulier worden zodanig opgezet dat 
gegevens die niet of niet zonder meer openbaar moeten worden gemaakt, zoals 
persoonsgegevens, gescheiden kunnen worden gehouden van andere onderdelen van de 
aanvraag. Dezelfde systematiek wordt gevolgd als bij het publiceren van bouwvergunningen (op 
internet). Dit is in overeenstemming met het standpunt dat het CBP eerder heeft ingenomen. Het 
CBP kan daarom met deze systematiek instemmen. Uit het oogpunt van een zorgvuldige omgang 
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met persoonsgegevens geeft de Mor het CBP geen aanleiding tot het maken van op- of 
aanmerkingen. 
 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
 
Het College bescherming persoonsgegevens, 
Voor het College, 
 
 
 
 
mw. mr. dr. J. Beuving 
collegelid 
 
 
 
 
 
 
 


