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1. Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de Commissie bescherming persoonsgegevens Bonaire, Sint
Eustatius en Saba (hierna te noemen: CBP BES). In het jaarverslag 2015 blikken we terug op de
activiteiten die speerpunten zijn geweest voor CBP BES.
CBP BES heeft als onafhankelijke toezichthouder de taak om toe te zien op de verwerking van
persoonsgegevens overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens BES (Wbp BES). CBP BES
is tevens belast met het toezicht op de verwerking van politiegegevens en de basisadministraties
persoonsgegevens in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
CBP BES werkt toe naar een gevoelde verantwoordelijkheid van mensen en organisaties op de
eilanden om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Dit is een conditio sine qua non voor de
naleving van de wettelijke normen in de praktijk.
CBP BES heeft vanaf haar oprichting (2014) aangegeven dat zij vanuit voorlichting en bekendheid
willen gaan werken naar toezicht en naleving. Het gaat hier om voorlichting aan zowel betrokkenen
(lees ook: burgers) als verantwoordelijken. CBP BES wil door middel van voorlichtingsactiviteiten in
de komende jaren de bewustwording trachten te vergroten.
Voor 2015 is gekozen om haalbare targets vast te stellen zodat bewustwording gecreëerd kon
worden. Uiteraard hebben de speerpunten, gelet op hun aard en strekking, een langere doorlooptijd
(2016 ev.).
De volgende onderwerpen zullen in het jaarverslag 2015 de revue passeren:


Communicatie en voorlichting



Activiteiten in 2015



Begroting 2015

De Commissie toezicht bescherming persoonsgegevens Bonaire, Sint Eustatius en Saba
Namens deze,
De voorzitter

mr. dr. G.A.E. Thodé
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2. Communicatie en voorlichting
CBP BES hecht veel belang aan hoogwaardige communicatie met het algemene publiek in de
openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Voor velen (verantwoordelijken en betrokkenen)
is de Wbp BES nog steeds een vrij nieuw begrip.
Enig manier om dit onderwerp bespreekbaar te maken is door voorlichting te geven over de werking
van de Wbp BES. Bij het versterken van het bewustzijn omtrent persoonsgegevens had CBP BES de
intentie om publieke voorlichting te geven en andere vormen van communicatie toe te passen maar
gelet op de kwetsbare situatie die rondom het secretariaat is ontstaan konden deze plannen niet
worden uitgevoerd zoals voorgesteld in het jaarplan 2015.
De onderwerpen privacy en de bescherming van persoonsgegevens konden aan het begin van 2015
rekenen op veel maatschappelijke en publicitaire aandacht. CBP BES zocht zelf actief contact met de
pers en organisaties. Op 28 januari 2015 was het de Internationale dag van de Privacy. CBP BES heeft
in deze week in Bonaire voorlichting gegeven met als doel de gemeenschap stil te laten staan bij het
belang van een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens, zoals namen, adressen,
inkomensgegevens, foto’s, ID-nummers en medische gegevens. De voorzitter en de secretaris van
CBP BES hebben veel interviews gegeven aan zowel radio als televisie waar veel belangstelling
bestond voor het onderwerp. Eind 2014 was CBP BES al in Sint Eustatius en Saba.
Organisaties, inwoners en personen die tijdelijk verblijven op Bonaire, Sint Eustatius en Saba moeten
allereerst weten dat er wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens bestaat. Doel van de
mediatour rondom de dag van de privacy was om de burgers van de eilanden te informeren welke
rechten zij in dit verband hebben. Door effectieve communicatie wordt het belang van een
zorgvuldig gebruik van persoonsgegevens voor steeds meer partijen duidelijk.
De intentie was om de bewustwording vorm te geven, door onder andere één of meer van de
volgende communicatiemiddelen toe te passen:


informatiebladen;



mediacontacten;



voorlichtingsbijeenkomsten;



een telefonisch spreekuur (dit is een ambitie);



een eigen website.
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3. Activiteiten 2015
CBP BES maakt een onderscheid tussen kernactiviteiten en bedrijfsvoering/overige activiteiten. De
kernactiviteiten betreffen de inhoudelijke uitoefening van de taken van CBP BES op het gebied van
de bescherming van persoonsgegevens, terwijl bedrijfsvoering/overige activiteiten betrekking
hebben op de interne organisatie en op wettelijke en andere rapportageverplichtingen.
Door persoonlijke omstandigheden was de in 2014 aangetreden secretaris van de commissie maar
beperkt beschikbaar in de periode vanaf maart 2015. Dit heeft de commissie sterk parten gespeeld
in de realisatie van de plannen voor 2015. Dit zal hieronder per onderwerp worden toegelicht.
Om de continuïteit van het secretariaat te waarborgen heeft CBP BES een interim secretaris
aangetrokken1 ter ondersteuning van het secretariaat. Zij is van 1 september 2015 op deeltijdbasis
(20uur per week) ingehuurd.
Ondanks de beperkte capaciteit van het secretariaat is de commissie erin geslaagd een aantal
kernactiviteiten uit te voeren.
Voor 2015 waren de volgende activiteiten gepland:
Kernactiviteiten 2015:


themagerichte voorlichting: arbeidsrelatie

In 2015 had het secretariaat de intentie om themagerichte voorlichting te gaan geven en in het
bijzonder werkgever/werknemer relatie onder de loep te nemen met als doel het aansporen van
verantwoordelijken over hun informatieplicht wat zou leiden tot meer bewustwording bij de
betrokkenen. De keuze van het thema was gebaseerd op de verwachting dat een zo groot mogelijk
deel van de samenleving hiermee zou worden bereikt. Door omstandigheden heeft het secretariaat
dit niet kunnen verwezenlijken.


behandeling van vragen van verantwoordelijken, betrokkenen e.a.

In het voorjaar van 2015 heeft het secretariaat nog vragen kunnen behandelen van betrokkene en
verantwoordelijke. Bij de meer complexe vraagstukken werd een beroep gedaan op de
Servicecentrum Privacy & Veiligheid. Er is ook gecorrespondeerd met Servicecentrum Privacy &
Veiligheid betreffende praktijkgevallen op de eilanden. Tussen maart 2015 en september 2015 heeft
het secretariaat van CBP BES geen vragen binnen gekregen. Na september 2015 was het secretariaat
weer bereikbaar voor het publiek. Ondanks dit heeft het secretariaat geen vragen binnen gekregen.
Bedrijfsvoering & overige activiteiten 2015:


communicatie in haar algemeenheid (intern en extern) toe

CBP BES heeft in het voorjaar en het najaar persberichten doen uitgaan. In het voorjaar was het in
het teken van de dag van de privacy. In het najaar was het in het kader van de zachte lancering van
de website van CBP BES. Voor wat betreft de communicatie is geopteerd een extern bureau in te

1

Geredigeerd voor de website versie
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huren. Na gesprekken te hebben gevoerd is de keuze gevallen op een bedrijf op Curaçao2. Met het
bedrijf is afgesproken dat zij het secretariaat gaan ondersteunen bij het gebruik van
voorlichtingsmaterialen zoals informatiefolders, radiospotjes, posters, advertenties en
persberichten. Tevens zal het secretariaat via de website ook informatie gaan plaatsen die aansluit
bij het thema voor 2016. Samen met het secretariaat is in het najaar gewerkt aan een
communicatiekalender voor 2016.
Voor wat betreft de communicatie intern kan gezegd worden dat er veel contact is geweest met de
Liaison van Veiligheid & Justitie.


borgen continuïteit secretariaat CBP BES

Zoals hiervoor vermeld werd per 1 september 2015 een waarnemend secretaris aangesteld.


afronden interne documenten

Het afhandelen van administratieve zaken, onder meer reisdeclaraties, betalingsopdrachten
uitbetaling vacatiegelden, daggeldvergoedingen en het doorlopen van procedures in verband met de
begroting (financiën) en controle. Taken die in principe onder de noemer office-management taken
geschaard kunnen worden hebben ook in 2015 veel tijd in beslag genomen.


opstellen jaarverslag 2014 conform artikel 52 Wbp BES

Er is uitstel aangevraagd voor het indienen van het jaarverslag 2014 mede gelet op het feit dat het
secretariaat tussen maart en september 2015 niet actief was. Het verzoek om uitstel is door de
directeur gehonoreerd. Het jaarverslag is in het najaar ingediend bij de directeur Rechtsbestel.


opstellen halfjaarrapportage over 2015

Er is gevraagd om het halfjaarrapportage achterwege te laten aangezien het secretariaat vanaf
maart tot en met augustus niet actief was. Het verzoek is door de directeur gehonoreerd.


voorbereiden, voeren en notuleren commissievergaderingen;

In 2015 heeft CBP BES drie vergaderingen gehouden: in het voorjaar, medio 2015 en in het najaar.
Beide vergaderingen zijn door het secretariaat voorbereid. De notulen zijn tevens geaccordeerd door
CBP BES.


voorbereiden, afleggen en opvolgen werkbezoeken CBP BES en secretariaat;

Voor het jaar 2015 had CBP BES twee werkbezoeken ingepland. Begin van het jaar op Bonaire en in
oktober in Nederland (voor o.a. het bestuurlijk overleg). De werkbezoeken zijn door het secretariaat
voorbereid. Zo heeft CBP BES gesprekken kunnen voeren met Autoriteit Persoonsgegevens
(voormalige CBP), directeur directie Rechtsbestel, het bestuurscollege van Bonaire)


opleiding en studie secretariaat

Voor het jaar 2015 was het niet mogelijk om permanente educatie te organiseren voor de secretaris.
Afgesproken is dat dit in 2016 wel zou plaatsvinden.
2
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opbouwen en beheren netwerk met verantwoordelijken, betrokkenen, e.a. in de openbare
lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en met toezichthouders elders in het Caribisch
Gebied en in Europees Nederland

Het secretariaat is niet aan toegekomen om te werken aan de opbouw en beheren van netwerk met
de verantwoordelijken en betrokkenen.


beheer website

In september 2015 heeft de wnd. Secretaris in overleg met de commissie een prioriteitenlijst
opgesteld (herleid uit het jaarplan 2015) voor activiteiten die in ieder geval in 2015 afgerond
moesten worden. Eén hiervan was de website voor CBP BES. Met CBP BES, die de kar heeft
getrokken, is afgesproken dat het secretariaat de laatste versie van het content zou doornemen en
aanpassen indien nodig. In oktober 2015 heeft het secretariaat de laatste versie geaccordeerd en
toegestuurd naar het bedrijf3 op Curaçao. De website is op 5 november gelanceerd. De informatie op
de website van CBP BES zal in de loop van 2016 in drie talen worden aangeboden.


opstellen activiteitenplan en begroting 2016;

Het activiteitenplan is in oktober/november opgesteld. In januari 2016 heeft CBP BES de
bijdragebrief ontvangen voor het jaar 2016.
Rapporteren aan Staten-Generaal (artikel 55 Wbp BES)
Artikel 55 van de Wbp BES geeft aan dat de Minister van Veiligheid & Justitie binnen vijf jaar na
inwerkintreding van de Wbp BES een verslag zendt aan de Staten-Generaal over de doeltreffendheid
en de effecten van deze wet in de praktijk. CBP BES in 2014 ingesteld en is door omstandigheden
niet aan toe gekomen om optimaal voorlichting te geven over de werking van deze wet. Dit maakt
dat een verslag in deze fase niet opportuun zou. Doeltreffendheid en effect van de wet kunnen
gemeten worden wanneer voldoende voorlichting is geweest, gesprekken hebben plaatsgevonden
en individuele verslagen zijn opgesteld. In 2015 heeft CBP BES, gelet op de afwezigheid van het
secretariaat, dit niet kunnen uitvoeren.

3
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4. Begroting 2015 en Conclusie
Begroting 2015:
CBP BES heeft in 2015 niet alle speerpunten zoals opgenomen in het jaarplan 2015 kunnen
uitvoeren. Door de beperkte inzetbaarheid van de secretaris in 2015 heeft CBP BES haar
speerpunten moeten terugbrengen tot één speerpunt in de publieksvoorlichting in de plaats van de
gewenste twee of drie. De overgebleven speerpunten zijn doorgeschoven naar 2016.
CBP BES heeft vanaf 1 september 2015 iemand ingehuurd om op deeltijd basis de werkzaamheden
van het secretariaat op te vangen.
De uitputting van de begroting voor 2015 is als volgt4:

Conclusie:
In 2015 heeft CBP BES een totaal van 92% van haar begroting uitgeput.
Een totaal bedrag van USD 13.618,08 is onbenut gebleven. Reden hiervoor is enerzijds dat bepaalde
kosten die volgens afspraak met RCN in 2015 afgeboekt hadden moeten worden5 maar in 2016 zijn
afgeboekt en anderzijds dat bepaalde kosten lager uit zijn gevallen dan oorspronkelijk begroot. Het
onbenut gebleven bedrag had aangewend kunnen worden voor de ondersteuning van het
secretariaat.
4
5
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