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Geachte , 

 

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft in het kader van zijn toezichthoudende 

taak op grond van artikel 35, lid 1 en 2, van de Wet politiegegevens (Wpg) jo artikel 60, lid 1, van 

de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) onderzoek verricht naar de naleving van de 

verplichting van uw politiekorps uit hoofde van de Wpg om periodiek een externe privacy audit 

te doen verrichten naar de uitvoering van de bij of krachtens de Wpg gegeven regels.  

 

Op 26 mei 2011 heeft het CBP in het kader van voornoemd onderzoek voorlopige bevindingen 

opgesteld. Conform het bepaalde in artikel 60, lid 2, Wbp, bent u in de gelegenheid gesteld uw 

zienswijze te geven op deze voorlopige bevindingen. Het CBP heeft uw zienswijze op 

voornoemde voorlopige bevindingen op 9 juni 2011 ontvangen. 

 

Zienswijze 

U verwijst naar de schriftelijke reactie van de voorzitter van de stuurgroep Implementatie Wpg, 

tevens portefeuillehouder Wpg in de Raad van Korpschefs (RKC), X. In deze schriftelijke reactie 

aan het CBP van 7 juni 2011 is een planning als bijlage bijgevoegd. In de planning wordt voor elk 

korps afzonderlijk aangegeven wanneer de externe privacy audit naar verwachting zal worden 

afgerond. In zijn brief geeft X verder aan dat wanneer de rapportages daarvan zijn afgerond deze 

ten spoedigste aan het CBP worden toegezonden. 

Uit deze planning blijkt dat de afronding van de externe privacy audit voor het politiekorps 

Drenthe is voorzien voor 19 augustus 2011. 

 

Beoordeling CBP 

In uw zienswijze volstaat u met een enkele verwijzing naar bovengenoemde planning. Daaruit 

blijkt dat de externe privacy audit nog moet plaatsvinden. Daarmee staat vast dat de externe 

privacy audit niet is uitgevoerd. Evenmin heeft u een afschrift van de controleresultaten 

overgelegd. Uw zienswijze leidt dan ook niet tot aanpassing van de voorlopige bevindingen en de 

daarin opgenomen conclusie. De definitieve bevindingen worden derhalve conform de 

voorlopige bevindingen vastgesteld. 
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Definitieve bevindingen 

 

Wettelijk kader 

Ingevolge artikel 33, lid 1, Wpg rust op de verantwoordelijke in de zin van de Wpg de 

verplichting om periodiek een externe privacy audit te doen verrichten naar de uitvoering van de 

bij of krachtens de Wpg gegeven regels. Ingevolge artikel 33, lid 5, Wpg jo artikel 6:5, lid 1, Besluit 

politiegegevens (Bpg) dient de eerste externe privacy audit twee jaar na inwerkingtreding van de 

Wpg te worden uitgevoerd. De Wpg is op 1 januari 2008 in werking getreden. 

Daarnaast is de verantwoordelijke op grond van artikel 33, lid 2, Wpg gehouden een afschrift van 

de controleresultaten van deze privacy audit aan het CBP toe te zenden.  

 

Feiten 

Bij brief van 13 april 2010 heeft het CBP de voorzitter van het korpsbeheerdersberaad erop 

gewezen dat de eerste privacy audit dient plaats te vinden in 2010 en dat het CBP de 

controleresultaten daarvan in afschrift dient te ontvangen. 

 

Bij brief van 10 december 2010 heeft het CBP u rechtstreeks gewezen op de verplichting om vóór 1 

januari 2011 een externe privacy audit te doen verrichten. Tevens heeft het CBP u gewezen op de 

verplichting om een afschrift van de controleresultaten van de externe privacy audit aan hem te 

doen toekomen. Tot slot heeft het CBP u laten weten dat het voornemens is zijn handhavende 

bevoegdheden niet eerder in te zetten dan na 1 mei 2011. 

 

Het CBP heeft op 1 mei 2011 geen afschrift van de controleresultaten van de externe privacy audit 

ontvangen. 

 

Conclusie 

Door het niet uitvoeren van voornoemde externe privacy audit en het niet toezenden van een 

afschrift van de controleresultaten daarvan aan het CBP, handelt u in strijd met het bepaalde in 

artikel 33, lid 1 en lid 2, Wpg. 

 

Publicatie definitieve bevindingen 

Bij brief van 26 mei 2011 bent u gewezen op de mogelijkheid om aan te geven of de voorlopige 

bevindingen, en zo ja welke onderdelen daarvan, volgens u vertrouwelijke informatie bevatten als 

bedoeld in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Van deze mogelijkheid heeft u 

geen gebruik gemaakt. Het CBP zal de definitieve bevindingen derhalve openbaar maken, doch 

niet eerder dan 19 juli 2011. 
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U zult nader worden geïnformeerd over de eventuele inzet van handhavende bevoegdheden door 

het CBP. 

 

Een afschrift van deze brief wordt gelijktijdig gezonden aan de minister van Veiligheid en Justitie. 

 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

 
Hoogachtend, 
Namens het College bescherming persoonsgegevens, 
 
 
 
 
Mr. A.B. Commandeur 
Hoofd afdeling Toezicht sector Publiek 

 

 

 

 

 


