
25 892 Regels inzake de bescherming van
persoonsgegevens (Wet bescherming
persoonsgegevens)

Nr. 12 DERDE NOTA VAN WIJZIGING
Ontvangen 13 juli 1999

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2, tweede lid, onder e, wordt «justitiële documentatie»
vervangen door: op de justitiële documentatie en op de verklaringen
omtrent het gedrag.

B

Artikel 5, eerste lid, komt te luiden:
1. Indien de betrokkene minderjarig is en de leeftijd van zestien jaren

nog niet heeft bereikt, of onder curatele is gesteld, dan wel ten behoeve
van de betrokkene een mentorschap is ingesteld, is in de plaats van de
toestemming van de betrokkene die van zijn wettelijk vertegenwoordiger
vereist.

C

Artikel 21, eerste lid, wordt gewijzigd als volgt:

1. Onderdeel b, komt te luiden:
b. verzekeraars als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder h, van de Wet

toezicht verzekeringsbedrijf 1993, verzekeraars als bedoeld in artikel 1,
onder c, van de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf en
tussenpersonen en sub-agenten als bedoeld in artikel 1, onder b en c, van
de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf, voor zover dat noodzakelijk is voor:

1°. de beoordeling van het door verzekeraar te verzekeren risico en de
betrokkene geen bezwaar heeft gemaakt of

2°. de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst;

2. In onderdeel e wordt na «bestuursorganen» ingevoegd: , pensioen-
fondsen, en wordt na «wettelijke voorschriften» ingevoegd: ,pensioen-
regelingen.
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D

Het zevende lid van artikel 25 komt te vervallen onder vernummering
van het achtste tot het zesde lid.

E

Artikel 27 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:
1. Een geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van

persoonsgegevens die voor de verwezenlijking van een doeleinde of van
verscheidene samenhangende doeleinden bestemd is, wordt alvorens
met de verwerking wordt aangevangen gemeld bij het College of de
functionaris.

2. Het derde lid vervalt.

F

In artikel 77, eerste lid, onder e, wordt «vitale belangen» vervangen
door: een vitaal belang.

G

In artikel 78, derde lid, wordt «eerste lid, onder a» vervangen door:
eerste lid, onder a en b.

TOELICHTING

A

Het betreft hier een aanpassing in verband met de juiste citeertitel van
de desbetreffende wet.

B

Artikel 5, eerste lid, betreft situaties waarin de wettelijk vertegenwoor-
diger namens de betrokkene optreedt. In casu gaat het om het geven van
toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens. Aangezien een
zodanige verwerking ook kan plaatsvinden in het kader van de «verzor-
ging, verpleging, behandeling of begeleiding» in de zin van artikel 1:453,
lid 1 BW, ligt het in de rede dat een mentor ook terzake van de verwerking
van persoonsgegevens binnen dat kader, namens de betrokkene optreedt.
Naar aanleiding van vanuit de Tweede Kamer gestelde vraag hebben wij
de situatie waarin ten aanzien van de betrokkene een mentorschap is
ingesteld, aan artikel 5, eerste lid, toegevoegd.

C

1. Het betreft hier een terminologische wijziging. Door vervanging van
het begrip «verzekeringsinstelling» door «verzekeraar» en de mogelijk bij
de verzekeringsovereenkomst betrokken tussenpersonen en sub-agenten
wordt aangesloten bij de op verzekeraars toepasselijke wetgeving.

2. De aanvankelijke tekst van artikel 21, eerste lid, onderdeel e, bleek
onvoldoende ruimte te bieden voor de verwerking van persoonsgegevens
betreffende iemands gezondheid, voor zover dit geschiedt door pensioen-
fondsen in het kader van de uitvoering van (invaliditeits-)pensioen-
regelingen. Weliswaar wordt die verwerking op grond van die tekst reeds

Tweede Kamer, vergaderjaar 1998–1999, 25 892, nr. 12 2



toegestaan, voor zover pensioenfondsen werkzaam zijn ten behoeve van
werkgevers en die verwerking strekt ter uitvoering van wettelijke
voorschriften of collectieve arbeidsovereenkomsten, doch ook in andere
gevallen dient deze verwerking door pensioenfondsen te kunnen
plaatsvinden, b.v. bij de uitvoering van pensioenregelingen voor
zelfstandigen. Een en ander heeft er toe geleid de verwerking door
(ondernemings-, bedrijfs- of beroeps-)pensioenfondsen van pensioen-
regelingen in het artikelonderdeel apart te vermelden.

D

Met de schrapping van het zesde lid van artikel 25 in de tweede nota
van wijziging, dient ook alsnog het zevende lid te worden geschrapt.

E

Naar aanleiding vanuit de Tweede Kamer gestelde vragen hebben wij
het eerste en derde lid van artikel 27 samengevoegd. Op deze wijze wordt
dichter aangesloten bij de tekst van de richtlijn.

F

De wijziging van de tweede nota van wijziging onder B in artikel 8,
onder d, dient door te werken in 77. Artikel 7, onder d, en artikel 26, eerste
lid, onder e, van de richtlijn hebben dezelfde tekst. Het is wenselijk dat
artikel 8, onder d, en artikel 77, onder e, van het wetsvoorstel
bescherming persoonsgegevens, die deze richtlijnbepalingen omzetten,
ook eenzelfde tekst hebben.

G

Onderdeel GG van de nota van wijziging van 2 december 1998 was
onvolledig.

De Minister van Justitie,
A. H. Korthals

De Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid,
R. H. L. M. van Boxtel
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