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Geachte heer Tjeenk Willink,  
 
Graag vragen wij hierbij uw aandacht voor privacy als noodzakelijk onderwerp binnen de 
gesprekken die door u en de partijen gevoerd worden.  
 
De Coronacrisis waarin we momenteel leven, heeft niet alleen veel geld gekost en de 
gezondheid van heel veel Nederlanders op het spel gezet, maar heeft ook het belang van goede 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer van Nederlanders benadrukt. De CoronaMelder 
app en het datalek bij de GGD’en zijn pijnlijke voorbeelden van een gebrekkige bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer en in deze gevallen meer specifiek de bescherming van 
persoonsgegevens. Andere voorbeelden zijn de talloze incidenten in de (semi)publieke en 
private sector, alsook de vaststelling1 dat de meeste grote bedrijven in ons land zich bewust niet 
aan de (U)AVG houden. 
 
Uit reacties in politiek en samenleving wordt de AVG onterecht en soms zelfs onrechtmatig 
gekarikaturiseerd als een stapel nieuwe, strenge maatregelen, die onhaalbare inspanningen van 
bedrijven (of overheid) vraagt en effectiviteit en efficiency bij overheid en ondernemers 
belemmert. Het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens is niet alleen een kwestie van 
normaal fatsoen: het is een fundamenteel recht, een mensenrecht.2 De wettelijke voorwaarden 
waaraan organisaties moeten voldoen om dit recht te beschermen zijn bovendien voor bijna alle 
organisaties goed te realiseren. Zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en respect voor het 
privéleven zal altijd uitgangspunt moeten zijn binnen organisaties en bij de ontplooiing van hun 
activiteiten. Dat kan doorgaans met redelijke inspanningen worden gerealiseerd, waardoor niet 
alleen aan de minimale eisen vanuit de wet wordt voldaan, maar bovendien wordt bijgedragen 
aan transparantie, vertrouwen en betere (klanten)binding met betrokkenen. Zeker wanneer 
privacy en gegevensbescherming worden gezien als onderdeel van een kwalitatieve  

                                                             

1 Zie o.m. https://fd.nl/economie-politiek/1379255/meerderheid-nederlandse-bedrijven-voldoet-na-drie-jaar-nog-
niet-aan-privacywet, met als kanttekening dat wij stellen dat het bedrijfsleven in dit artikel de schuld te ver buiten 
de eigen verantwoordelijkheden legt, omdat zij dit voor veruit de meeste vraagstukken goed kunnen, maar vaak 
nog niet voldoende serieus oppakken. 
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dienstverlening. Sinds het van toepassing worden van de AVG, maar zeker ook in het afgelopen 
jaar waarin de gemiddelde Nederlandse burger zich steeds bewuster is geworden van het belang 
van de bescherming van de eigen persoonlijke levenssfeer, is het brede belang van privacy 
terechte aandacht gaan krijgen. Dit is een goed begin maar er valt nog veel te leren en veel winst 
op verschillende vlakken te behalen; naast persoonlijk zeker ook economisch.  
 
Het is daarom onze wens, aansluitend op de visie van onze stichting, dat het aankomende 
kabinet: 

1. zich voldoende bewust is van het belang van bescherming van dit grondrecht en dit ook 
expliciet onderkent en uitdraagt; 

2. hierbij zelf het goede voorbeeld geeft door haar eigen verantwoordelijkheden 
voldoende zorgvuldig in te richten; 

3. hierbij de positieve effecten onderkent en praktisch vertaalt, volgend uit zorgvuldige 
omgang met persoonsgegevens van Nederlanders, vergelijkbaar met zorgvuldige 
omgang met hun (belasting)geld; 

4. het bedrijfsleven en alle andere sectoren actief aanspoort en waar nodig en mogelijk 
ondersteunt dit ook te doen; 

5. de Autoriteit Persoonsgegevens alsnog snel de ruimte en middelen biedt die nodig zijn 
om haar taken volwaardig te kunnen uitoefenen;3 

6. de ambitie overweegt om op dit terrein van Nederland een internationaal 
voorbeeldland te maken door: 

a. als overheid heel transparant te zijn; 
b. open te staan voor leren van, investeren in en samenwerken met goede 

initiatieven; 
c. open te staan voor toetsing van wetgeving; 
d. waar nodig via rechtspraak en/of; 
e. leidend tot aanpassing van nationale wetgeving of 
f. inzet tot aanpassing van Europese wet- en regelgeving. 

 
Wij hopen dat u het belang van privacy en gegevensbescherming en de serieuze aandacht die 
hiervoor in ons land nodig is, deelt en in uw gesprekken in de informatiefase meeneemt. Voor 
concrete input per politieke partij verwijzen wij u naar het onafhankelijke rapport van de 
Datavakbond 4  waarin de standpunten uit de meeste partijprogramma’s op het gebied van 
privacy en informatieveiligheid zijn verzameld. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Namens Stichting Privacy First 
 
 
 
Paul M.H. Korremans 
voorzitter  

                                                             

2 Het recht op de bescherming van privacy is o.a. vastgelegd in de Nederlandse Grondwet (art. 10), Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie (art. 7 en 8), het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (art. 8) en het 
Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (art. 17). 
3 https://www.trouw.nl/nieuws/autoriteit-persoonsgegevens-kampt-met-dramatische-achterstand-nog-10-000-
klachten-op-de-plank~b808a335/  
4 https://datavakbond.nl/?page_id=2725 
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