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1 1998 in vogelvlucht 
 
 
De invoering van de nieuwe Wet bescherming persoonsgegevens laat langer op zich wachten 
dan voorzien. Maar met de voorbereiding op die invoering is de Registratiekamer in 1998 al 
begonnen. De bescherming van persoonsgegevens in de financiële sector, waarbinnen zich 
grote conglomeraten vormen en waarin de stroom van persoonsgegevens steeds intensiever 
wordt, is in 1998 op de agenda gezet. De eerste stappen zijn gezet voor een gezamenlijk 
onderzoek van vijf toezichthouders die hierin hun eigen verantwoordelijkheid hebben: De 
Nederlandsche Bank, de Verzekeringskamer, het College van toezicht sociale verzekeringen, 
de Ziekenfondsraad en de Registratiekamer (zie hoofdstuk 2). Aan de gevolgen van de 
privatisering van de uitvoering van de sociale zekerheid voor de privacy van werknemers en 
werkzoekenden is in het verslagjaar opnieuw veel aandacht besteed, onder meer met een 
advies aan de regering (zie hoofdstuk 3). De parlementaire behandeling van de 
Telecommunicatiewet was de gelegenheid voor de Registratiekamer om haar standpunt uiteen 
te zetten over de handhaving van de vertrouwelijkheid en anonimiteit in de verschillende 
vormen van telecommunicatie (zie hoofdstuk 4).  
 
Plannen van gemeentelijke overheden om het niet-gebruik van huursubsidie en andere sociale 
voorzieningen te reduceren, hebben geleid tot adviezen van de Registratiekamer aan de 
minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en een nauwe betrokkenheid bij de opzet van pilot-
projecten in Groningen, Alphen a/d Rijn en Den Haag. Ontwikkelingen in de 
gezondheidszorg, de introductie van managed care en de uitwisseling van gegevens tussen 
hulpverleners en zorgverzekeraars, zijn reden geweest voor overleg met de betrokken partijen 
en de ontwikkeling van een kader waarbinnen de privacy van de patiënt veilig wordt gesteld. 
De invoering van het onderwijsnummer -waarover de Registratiekamer in 1996 haar eerste 
advies uitbracht- was in 1998 nog steeds onderwerp van discussie. De Registratiekamer heeft 
aan het parlement (opnieuw) aangegeven wat de haken en ogen zijn.  
 
Een onderzoek naar de bevoegdheden van de belastingdienst om gegevens te verzamelen is 
afgesloten met de publicatie Informatiegaring door de fiscus,  waarin de Registratiekamer 
concludeert dat de wettelijke bevoegdheden verder gaan dan nodig is. Datawarehousing en 
datamining vinden op steeds meer terreinen, in de publieke en in de private sector, hun 
toepassing. In de publicatie Gouden bergen van gegevens heeft de Registratiekamer de 
juridische voorwaarden aangegeven waaronder dergelijke methoden en technieken 
aanvaardbaar zijn. Samenwerking in de jeugdhulpverlening en nauwe begeleiding van 
probleemjongeren leidt tot uitwisseling van persoonsgegevens tussen verschillende instanties. 
De bescherming van persoonsgegevens in cliëntvolgsystemen was het onderwerp van een 
studie die in 1998 leidde tot de publicatie Doelbewust volgen. De inzet van 
videocamerasystemen voor beveiliging en bewaking wint alleen maar aan populariteit en was 
ook in dit verslagjaar een terugkerend onderwerp op de agenda.  
 
De Registratiekamer heeft bijgedragen aan de modernisering van het Verdrag van Straatsburg 
van 1981 en in het kader van de werkgroep ex artikel 29 van Richtlijn 95/46/EG deelgenomen 
aan de discussie over de implementatie van de Europese richtlijn en het gegevensverkeer met 
derde landen. Op uitnodiging heeft de Registratiekamer over dit laatste onderwerp ook in de 
Verenigde Staten overleg gevoerd.  


