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ONDERWW Advies conceptwetsvoorstel gegevensverwerking
en meldplicht cybersecurity’

Geachte heer Van der Steur,

Bij brief van 22januari2015 heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie het College
bescherming persoonsgegevens (CBP) gevraagd, op grond van het bepaalde in artikel 51, tweede
lid van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) te adviseren over het concept wetsvoorstel
gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity. Op dat moment stond het wetsvoorstel ook
open voor commentaar op het intemet. -

Het CBP voldoet hiermee aan uw verzoek en heeft het naar aanleiding van de tweede
intemetconsultatie gewijzigde concept wetsvoorstel, dat het CBP op 1 mei jI. van u heeft
ontvangen, daarbij als uitgangspunt genomen.

(Korte) inhoud van het wetsvoorstel

De adviesaanvraag betreft het volgende voorstel:

• De meldplicht voor emstige ICT-inbreuken (artikel 5 tot en met 8).
• De omschrijving van de taken van de minister van Veiligheid en Justitie “ter voorkoming of

beperking van het uitvallen van de beschikbaarheid of het verlies van integriteit van
• informatiesystemen van vitale aanbieders, en van andere aanbieders die onderdeel zijn van de

rijksoverheid, en ter verdere versterking van de digftale weerbaarheid van de Nederlandse
samenleving” (artikel 2, eerste lid) en “ter voorkoming van nadelige maatschappelijke
gevolgen’ (artikel 2, tweede lid).

• Algemene bepalingen met betrekking tot de verwerking van peroonsgegevens ten behoeve
van de in artikel 2 genoemde doeleinden en taken (artikel 3).

• De bevoegdheid tot het verzoeken om verstrekking van gegevens: “Onze Minister kan een
rechtspersoon of een orgaan daarvan verzoeken om gegevens te verstrekken die redeljkerwijs
nodig zijn voor de vervulling van de in artikel 2 genoemde taken” (artikel 4, eerste lid)
waarbij artikel 9 Wbp niet van toepassing is op het verstrekken van persoonsgegevens
ingevolge een dergelijk verzoek (artikel 4, tweede lid).

• Regels voor fdoor)verstrekldng van vertrouwelijke informatie door de minister van Veiligheid
en Justitie (artikel 9).
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•
V Samenvatting van het advies

Bovengenoemd concept wetsvoorstel geeft het CBP aanleiding tot het maken van de volgende op
en aanmerkingen.

1. De ‘grondrechtentoets’ is onvotdoende onderbouwd, en het voorstet bevat onvoldöende
passende waarborgen

De memorie van toelichting steLt dat het NCSC weliswaar grote aantallen persoonsgegevens
verwerkt, maar dat het gelet op de aard daarvan (IP- en e-mailadressen en domeinnamen) niet
gaat om een forse inmenging in het respect voor iemands privéleven. Echter: ook op het
verwerken van IP- en e-mailadressen en domeinnamen zijn de regels uit de Wbp van toepassing.
Verder kan het NCSC wel degelijk de beschikking krijgen over (omvangrijke hoeveelheden)
bijzondere persoonsgegevens. Een dergelijke gebeurtenis (de verkrjging van een omvangrijke
hoeveelheid gegevens die afkomstig was uit het Pobelka-botnet) was mede aanleiding voor het
opstellen van dit voorstel. Deze omstandigheid dient niet alleen betrokken te worden in de
grondrechtentoets, maar stelt bovendien zwaardere eisen aan de te treffen waarborgen.

Bij de belangenafweging wordt niet voldoende inzichtelijk gemaakt welke passende waarborgen
er met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in acht worden genomen.
Het voorstel creëert slechts enkele waarborgen met betrekking tot de verstrekking door het NCSC
van vertrouwelijke gegevens, en dan met name vertrouwelijke gegevens die tot een afzonderlijke
aanbieder kunnen worden herleid. Voor het overige wordt er verwezen naar algemene
gegevensbeschermingsbeginselen uit de Wbp die worden gevolgd bij het verwerken van
persoonsgegevens, naar het toezicht door de functionaris voor de Gegevensbescherming (FG)
van het ministerie van Veiligheid en Justitie en het e)cterne toezicht door het CBP.

Gelet op de verwerking van bijzondere persoonsgegevens alsmede het buiten toepassing
verklaren van het doelbindingsbeginsel en de geheimhoudingsplicht uit de Wbp, is het treffen
van extra waarborgen in dit kader essentieel.

2. Het voorstel is onvoldoende bepaald

Relevante begrippen zoals ‘vertrouwelijke gegevens’, ‘vitaal belang’, ‘vitale aanbieder’, ‘onverwijld
kennis [geven]’ en ‘in belangrijke mate’ worden in het voorstel met (voldoende) gedefinieerd. De
reikwijdte van het voorstel is onduidelijk, aangezien zowel de groep van ‘vitale aanbieders’
waarop de meldplicht betrekking heeft als de te verstrekken gegevens bij Algemene Maatregel
van Bestuur (AMvB) worden aangewezen (waarbij de aanbieders ook kunnen behoren tot een
categorie die bij AMvB wordt aangewezen).
Ook (een deel van) de groep van ontvangers van de gegevens is onbepaald. In dit licht verdient
artikeL 2, lid 2 van het voorstel de aandacht. De minister kan gegevens verstrekken ter
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voorkoming van nadelige maatschappelijke gevolgen aan niet nader omschreven “organisaties die
tot taak hebben om andere organisaties of het publiek daarover te informeren”.

3. Het buiten toepassing verktaren van artikel 9 Wbp creëert in de praktijk onduidetijkhedtn en
ditemma ‘s, en noodzaketijke randvoorwaarden ontbreken

Artikel 9 Wbp heeft betrekking op twee gegevensbeschermingsbeginselen: het
doelbindingsbeginsel en de geheimhoudingsplicht. Artikel 43 Wbp voorziet op dit moment al in
een mogelijkheid om het doelbindingsbeginsel buiten toepassing te laten voor zover een
zwaarwegend algemeen belang dit noodzakelijk maakt. Dit hoeft dus niet in het voorstel te
worden geregeld.

Een specifieke onderbouwing voor het buiten toepassing verklaren van artikel 9Wbp ontbreekt
Bovendien kan artikel 9 Wbp vanzelfsprekend alleen maar buiten toepassing worden gelaten als
daaraan een concrete belangenafweging voorafgaat, en ook deze belangenafweging ontbreekt in
het wetsvoorstel. De bevoegdheid tot het verzoeken om verstrekking van gegevens uit artikel 4,
eerste lid, van het voorstel is vrijblijvend. Dit maakt het buiten toepassing verklaren van artikel 9
Wbp vrijwel betekenisloos: de rechtspersonen (overheden of private partijen) of organen daarvan
die om gegevens worden gevraagd, kunnen zonder opgaaf van redenen weigeren om deze te
verstrekken. Wel kan het buiten toepassing verklaren van artikel 9Wbp de indruk wekken dat
deze informatie-plicht’ dwingender is dan deze in feite is.

Het is de vraag of het voorstel in zijn huidige vorm voldoende basis biedt aan verantwoordelijken
en bewerkers om het NCSC toegang te geven tot persoonsgegevens, of om persoonsgegevens te
verstrekken aan het NCSC. Naast de geheimhoudingsplicht uit hoofde van ambt, beroep of
wettelijk voorschrift uit het vierde lid van artikel 9 Wbp, is ook de geheimhoudingsplicht uit
artikel 12 Wbp van toepassing.

Dictum

Het CBP heeft bezwaar tegen het concept voorstel van wet en adviseert u dit niet aldus in te
dienen.

Aanvullende opmerking

De memorie van toelichting bij het voorstel geeft aan dat er een samenloop kan ontstaan tussen de
meldplicht uit het voorstel en de meldplicht datalekken. Daarbij wordt opgemerkt dat “t.. .1
nodeloze administratieve lasten zullen worden voorkomen door middel van onderlinge
afstemming van de wijze waarop moet worden gemeld en van de gegevens die dienen te worden
verstrekt en door de processen efficiënt in te richten.”
Het gaat hier om ongelijksoortige meldplichten met uiteenlopende doelstellingen, waarbij de
meldingen moeten worden gedaan bij verschillende instanties die ieder hun eigen rol en taak
hebben. Het is dan ook zeer de vraag in hoeverre nodeloze administratieve.lasten op de hierboven
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beschreven wijze daadwerkelijk kunnen worden voorkomen. Met name voor de telecomsector
kan er een samenloop van meldplichten ontstaan. -

Het volledige advies treft u in de bijlage aan. Het CBP verneemt graag op.welke wijze u gevolg
geeft aan het advies. Het CBP is beschikbaar indien nadere toelichting is vereist.

Het CBP vertrouwt erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

•1)1

,ttescherming
persoonsgegevens,

Vrr

het College,

Mr. W.B.M. Tomesen .
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Bijlage bij de brief van het College bescherming persoonsgegevens van 18 mei 2015

Advies van het College bescherming persoonsgegevens (CBP) over het concept wetsvoorstel
gegevensverwerking en metdplicht cybersecurity.

Bij brief van 22 januari 2015 heeft uw ambtsvoorganger, de minister van Veffighefd en Justitie de
heer mr. I.W. Opstelten, het College bescherming persoonsgegevens (CBP) gevraagd op grond
van het bepaalde in artikel 51, tweede lid van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) te
adviseren over het conceptwetsvoorstel gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity (hierna:
het voorstel).1

Tot en met 6 maart 2015 was het voorstel opengesteld voor consultatie op het intemet. Op 1 mei
2015 heeft het CBP het gewijzigde wetsvoorstel en de memone van toelichting ontvangen. Deze
gewijzigde versie is als uitgangspunt genomen bij onderstaande advisering.

Het voorstel introduceert een meldplicht voor emstige ICT-inbreuken. Deze meldplicht geldt
alleen voor aanbieders van producten of diensten waarvan de beschikbaarheid of
betrouwbaarheid van vitaal belang is voor de Nederlandse samenleving. In de versie van 22
januari 2015 zijn deze aanbieders met nader omschreven. In de versie van het wetsvoorstel van 1
mei 2015 wordt in artikel 1 nader gespecificeerd dat het bij een aanbieder kan gaan om een
overheidsorganisaties of om een pnvaatrechteljke rechtspersoon.
Ook stelt het voorstel regels over het verwerken van gegevens ten behoeve van de in het
wetsvoorstel nader omschreven taken van de minister van Veiligheid en Justitie op het terrein van
cybersecurity. In de versie van 22januari 2015 wordt de doelgroep van het NCSC met expliciet
omschreven. In de aangepaste versie van 1 mei 2015 omschrijft de memorie van toelichting op p. 8
de doelgroep als de vitale aanbieders (overheid en private sector) en alle aanbieders (vitaal en
niet-vitaal) die deel uitniaken van de rijksoverheid.

1. Voorgeschiedenis

In 2011 werd in de motie Hennis-Plasschaert c.s. gevraagd om een meldplicht voor organisaties
die betrokken zijn bij voor de samenleving vitale informatiesystemen. Aanleiding was de
elektronische inbraak bij het bedrijf DigiNotar. In de motie werd de regering gevraagd om ervoor
te zorgen dat de melding bij het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) zou worden gedaan,
en het NCSC vervolgens ook aan te wijzen aLs verantwoordelijke voor de coördinatie van de
opvolging van de melding.2 In een brief aan de Tweede Kamer van 6 juLi 2012 zegde de minister
dit toe.3

1 http://www.internetconsultatie.nl/cybersecurïty.
2Kamerstukken 11 201 1/12, 26643, nr. 202, Het NCSC valt organisatorisch onder de Nationaal
Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid van het ministerie van Veiligheid en Justitie en is
gestoeld op publiek-private samenwerking.
3Kamerstukken 112011/12, 26643, nr. 247.
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In 2012 kreeg het ICT-beveiligingsbedrijf Digital Investigation via een hosting provider de
beschikking over een omvangrijke hoeveelheid gegevens, die afkomstig was uit het zogenoemde
Pobelka-botnet. Het gedeelte van de dataset dat nodig was om respons naar de Rijksoverheid en
de vitale sectoren mogelijk te maken, bestaande uit de IP-adressen, de computemamen en de
tijdstippen waarop de geïnfecteerde computers actief waren binnen het botnet, is doorgegeven
aan het NCSC. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister hierover: “Het NCSC had
geen rechtsbasis m de resterende inhoudelijke en mogelijk gevoelige gegevens in te zien en te
verwerken. De informatie was immers oorspronkelijk afkomstig van een misdrijf en bevatte
persoonlijke gegevens en informatie waarvan de betrouwbaarheid en herkomst niet kon worden
vastgesteld. Tevens stond niet vast stond hoe Digital Invesfigation deze informatie had
verkregen.” In dezelfde brief kondigt de minister aan dat zal worden verkend “hoe het NCSC op
een zorgvuldige wijze kan omgaan met de informatie die het NCSC vanuit de ICT-community
bereikt. Daarbij zal worden gekeken hoe en op welke rechtsbasis het NCSC gegevens kan
verwerken om de impact van dreigingen in het digitale domein op de nationale veiligheid te
beperken. Het betreft daarbij informatie die mogelijk de persoonlijke levenssfeer raakt.4 In een
brief aan de Tweede Kamer uit december 2013 geeft de minister de uitkomsten van de toegezegde
juridische verkenning weer. Uitkomst is enerzijds dat er voor de huidige verwerking van
persoonsgegevens een afdoende wettelijke grondslag voorhanden is, maar dat het anderzijds, met
het oog op de toekomst, aangewezen is om de taken in het kader waarvan persoonsgegevens
worden verwerkt alsmede de bevoegdheid tot die verwerking van een steviger wettelijke
grondslag te gaan voorzien. In dezelfde brief gaat de minister ook in op het waarborgen van de
vertrouwelijkheid van de gegevens die aan het NCSC worden verstrekt, en op de naleving van de
adviezen die door het NCSC worden gegeven. Deze onderwerpen worden in de bnef beschreven
en in het voorstel nader geconcredseerd5

Voor een eerdere versie van het voorstel werd in de tweede helft van 2013 een intemetconsultafie
uitgevoerd.6 Deze eerdere versie, toen bekend als de ‘Wet melding inbreuken elektronische
informatiesystemen, had uitsluitend betrekking op een meldplicht voor emstige ICr-inbreuken.
Aangezien deze versie slechts zijdelings betrekking had op de verwerking van persoonsgegevens
heeft het CBP over deze versie geen advies uitgebracht

2. Inhoud

De belangrijkste elementen uit het voorstel zijn:

• De meldplicht voor ernsfige ICI’-inbreuken (artikel 5 tot en met 8).
• De omschrijving van de taken van de minister van Veiligheid en Justitie “ter voorkoming of

beperking van het uitvallen van de beschikbaarheid of het verlies van integritéit van

Kamerstukken 112012/13,26643, nr. 268.
5Kamerstukken 112013/14,26643, nr. 297.
http://www.intemetconsultatie.nl/meldplîcht_ïctjnbreuken.
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informatiesystemen van vitale aanbieders, en van andere aanbieders die onderdeel zijn van de
rijksoverheid, en ter verdere versterking van de digitale weerbaarheid van de Nederlandse
samenleving” (artikel 2, eerste lid) en “ter voorkoming van nadelige maatschappelijke
gevolgen” (artikel 2, tweede lid).
Algemene bepalingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve
van de in artikel 2 genoemde doeleinden en taken (artikel 3).

• De bevoegdheid tot het verzoeken om verstrekking van gegevens: “Onze Minister kan een
rechtspersoon of een orgaan daarvan verzoeken om gegevens te verstrekken die redelijkerwijs
nodig zijn voor de vervulling van de in artikel 2 genoemde taken” (artikel 4, eerste lid)
waarbij artikel 9 Wbp niet van toepassing is op het verstrekken van persoonsgegevens
ingevolge een dergelijk verzoek (artikel 4, tweede lid).
Regels voor (door)verstrekldng van vertrouwelijke informatie door de minister van Veiligheid
en Justitie (artikel 9).

3. Algemene opmerkingen

Het voorstel is in een aantal opzichten onbepaald. In de Aanwijzingen voor de regelgeving
(Circulaire van de Minister President van l9november 1992) zijn hiervoor nadere regels gesteld,
zie met name Aanwijzing 22, 54 en 121.

• Een belangrijk begrip in het wetsvoorstel is de zogenoemde “vitale aanbieder”, die in het
conceptwetsvoorstel wordt g&Iefinieerd als een “aanbieder van een product of dienst
waarvan de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van vitaal belang zijn voor de Nederlandse
samenleving’.7 Een nadere definiëring ontbreekt.8

• De (categorieën van) vitale aanbieders voor wie de meldplicht geldt zullen bij algemene
maatregel van bestuur worden aangewezen, met daarbij de (categorieën van) producten en
diensten waarvoor de meldplicht geldt.’ De memorie van toelichting geeft daarbij aan dat de
aanwijzing in ieder geval zal zien op partijen uit de sectoren elektriciteit, gas, drinkwater,
telecom, financiën, overheid (waaronder in ieder geval keren en beheren oppervlaktewater)
en transport (mainports Rotterdam en Schiphol), en dat daarbij te denken valt aan vitale
aanbieders zoals energienetwerkbeheerders, drinkwaterbedrijven, telecombedrjven,
beheerders van hoofdwaterkeringen of banken.1° Het voorgaande betekent dat de groep van
vitale aanbieders voor wie de meldplicht geldt op dit moment nog niet definitief is
vastgesteld.

Artikel 1 van het voorstel.
8 Het CBP gaat er van uit dat hier wordt gerefereerd aan het gedachtegoed rond de vitale
infrastructuur, waarbinnen een aantal vitale sectoren / producten en diensten worden aangewezen met
daarbij een verantwoordelijke minister, zoals weergegeven in de brochure ‘Vitale sectoren
infrastructuur’, http:!/www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicatiesfbrochures/2010/06/25/vftale-
sectoren-infrastructuur.html.
‘Artikel 5 van het voorstel.
1 Memorie van toelichting bij het voorstel, pagina 3.
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Een vitale aanbieder voor wie de meldplicht geldt wordt geacht onverwijld kennis [te geven]
van een inbreuk op de veiligheid of een verlies van integriteit van zijn informatiesysteem
waardoor de beschikbaarheid of betrouwbaarheid van een product of dienst in belangrijke
mate wordt of kan worden onderbroken.” De kwalificatie “onverwijid” wordt in het voorstel
of in de memorie van toelichting niet nader toegelicht. Met betrekking tot ‘in belangrijke
mate” geeft de memorie van toelichting aan dat op basis van overleg met de betrokken
sectoren en departementen nader zal worden uitgewerkt, en bijvoorbeeld in beleidsregels
vastgelegd, wat hier voor de verschillende betrokken producten en diensten onder moet
worden verstaan.’2

• Het voorstel stelt regels over het verwerken van gegevens ten behoeve van de taken van de
minister van Veiligheid en Justitie op het terrein van cybersecurity. De memorie van
toelichting van 22januari en 1 mei 2015 geven beiden aan dat het NCSC deze taken uitvoert.
De wetsteksten van 22januari 2015 en 1 mei 2015 vermelden daartoe ‘onze minister [van
Veiligheid en Justitie]’. De aangepaste memorie van toelichting vani mei 2015 vermeldt dat
ingevolge de huidige portefeuilleverdeling het de staatssecretaris betreft en dat waar de
memorie van toelichting de rol van het NCSC bespreekt, gedoeld wordt op de uitvoering van
de taken en bevoegdheden van de staatssecretaris. Uit de voorgestelde wetstekst blijkt dit
echter niet.

De regels die het voorstel stelt zijn in een aantal opzichten vrijblijvend:

• Er staan geen sancties op het niet nakomen van de meldplicht. Verwacht wordt dat de
doelgroep nut en noodzaak van de meldplicht inziet en deze spontaan na zal leven.’3

• Behalve een meldplicht omvat het voorstel ook een informafie-’plkht’: het voorstel voorziet in
een wettelijke bevoegdheid voor het NCSC om rechtspersonen (overheden of private partijen)
of organen daarvan om gegevens te vragen die nodig zijn voor de uitoefening van de in het
voorstel genoemde taken. Het voorstel voorziet niet in een bevoegdheid om gegevens te
vorderen, en de organisatie of het orgaan waaraan het verzoek is gericht is niet verplicht tot
medeverking.’ -

4. Beoordeling

Het wetsvoorstel geeft het CBP aanleiding tot het maken van de volgende op- en aanmerkingen.

11 ArtikeL 6, eerste lid, van het voorstel.
‘ Memorie van toelichting bij het voorstel, pagina 26.
‘3 Memorie van toelichting bij het voorstel, pagina 7.

Memorie van toelichting bij het voorstel, pagina 25.
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1. De ‘grondrechtentoets’ is onvoldoende onderbonwd, en het voorstel bevat onvotdoende
passende waarborgen

Artikel 8 van het Europees verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) staat inmenging van
enig openbaar gezag in het recht op respect voor iemands privé-, familie- en gezinsleven
uitsluitend toe voor zover deze “bij wet is voorzien en in een democratische samenleving
noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het
economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de
bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en
vrijheden van anderen.’5
Artikel 10 van de Grondwet scherpt deze bepaling aan en verlangt voor elke beperking een
grondslag in dë formele wet. Voor een wettelijke beperking van het voomoemde grondrecht
gelden ook materiële eisen. Hét voorschrift zal voldoende nauwkeurig moeten zijn en adequate
en effectieve waarborgen moeten bevatten tegen ongeoorloofde inbreuken, Voorts is een beper
king van het recht op privacy slechts toegestaan indien deze in een democratische samenleving
noodzakelijk is in het belang van “de nationale veiligheid, de openbare veffigheid of het
economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordeljkheden en strafbare feiten, de
bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en
vrijheden van anderen.’
Volgens vaste jurisprudentie van het Europese Hof voor de rechten van de mens betekent dit dat
de beperking moet worden gerechtvaardigd door een zwaarwegend algemeen belang en in over
eenstemming moet zijn met de beginselen van proportionaliteit (de beperking mag niet oneven
redig zijn in verhouding tot het nagestreefde doel) en subsidiariteit (het nagestreefde doel moet
niet op een voor de burger minder ingrijpende wijze kunnen worden bereikt).
In dit licht verdient de (door)verstrekldng door de minister aan de Algemene Inlichtingen- en
Veiligheidsdienst (AIVO) en aan de aangewezen computercrisisteams uit het tweede lid van
artikel 9 de aandacht. Deze verstrekking kan al plaatsvinden indien dat ter uitvoering van de in
artikel 2 genoemde taken “dienstig” is. In het licht van artikel 8 EVRM dient het te gaan om een
dringend publiek belang.
Bovengenoemde vereisten moeten in hun onderlinge samenhang gelezen worden. Het
proportionaliteitsvereiste is hierbij van wezenlijk belang. Naarmate de inbreuk op de privacy
groter is - bijvoorbeeld doordat het gaat om gevoelige gegevens of tussen de taken van de
verstrekker en de ontvanger slechts een beperkte verwantschap bestaat (inbreuk op het principe
van doelbinding) - zal het belang van de gegevensverstrekldng in het licht van het doel van de
betrokken regeling concreter moeten worden aangetoond.

De memorie van toelichting stelt dat het NCSC weliswaar grote aantallen persoonsgegevens
verwerkt, maar dat het gelet op de aard daarvan fIP- en e-mailadressen en domeinnamen) niet
gaat om een forse inmenging in het respect voor iemands privéleven.’6 Echter: ook op het
verwerken van II’- en e-mailadressen en domeinnamen zijn de regels uit de Wbp van toepassing.

‘5Arfikel 8, tweede lid, EVRM.
“Memorie van toelichting bij het voorstel, pagina 22.
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Verder kan het NCSC wel degelijk de beschilddng krijgen over (omvangrijke hoeveelheden)
bijzondere persoonsgegevens. Een dergelijke gebeurtenis (de verkrijging van een omvangrijke

4’ hoeveelheid gegevens die afkomstig was uit het Pobelka-botnet) was mede aanleiding voor het
opstellen van dit voorstel.1’ Deze omstandigheid dient niet alleen betrokken te worden in de
grondrechtentoets, maar stelt bovendien zwaardere eisen aan de te treffen waarborgen.
Bij de belangenafweging wordt niet voldoende inzichteljk gemaakt welke passende waarborgen
er met betrekking tot de persoonlijke levenssfeer in acht worden genomen. Het voorstel creëert

• slechts enkele waarborgen met betrekking tot de verstrekking door het NCSC van vertrouwelijke

• gegevens, en dan met name vertrouwelijke gegevens die tot een afzonderlijke aanbieder kunnen
worden herleid. Voor het overige wordt er verwezen naar algemene
gegevensbeschermingsbeginselen uit de Wbp die worden gevolgd bij het verwerken van
persoonsgegevens, naar het toezicht door de functionaris voor de Gegevensbescherming (FG)
van het ministerie van Veiligheid en Justitie en het externe toezicht door het CBP.’8 Gelet op de
verwerking van bijzondere persoonsgegevens alsmede het buiten toepassing verklaren van het
doelbindingsbeginsel en de geheimhoudingsplicht uit de Wbp, is het treffen van extra
waarborgen in dit kader essentieel.

2. Het voorstet is onvoldoende bepaald

Relevante begrippen zoals ‘vertrouwelijke gegevens’, ‘vitaal belang’ en ‘vitale aanbieder’ worden
in het voorstel niet (voldoende) gedefinieerd. De reikwijdte van het voorstel is onduidelijk,
aangezien zowel de groep van ‘vitale aanbieders’ waarop de meldplicht betrekking heeft als de te
verstrekken gegevens bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) worden aangewezen (waarbij
de aanbieders ook kunnen behoren tot een categorie die bij AMvB wordt aangewezen).
Ook (een deel van) de groep van ontvangers van de gegevens is onbepaald. In dit licht verdient
artikel 2, lid 2 van het voorstel de aandacht. De minister kan gegevens verstrekken ter

“In zijn ‘Nadere analyse Pobelka botnet’ van 18 maart 2013 schreef het NCSC hierover het volgende:
“De buitgemaakte gegevens zijn heel dîvers. Persoonidentificerende gegevens, bedrijfsinformatie
(zoals concurrentiegevoetige informatie), informatie over de computer en kwetsbaarheden in softwar
gebruikt door de getroffen Organisatie of persoon hebben voor verschillende actoren een grote waarde
en worden soms voor grote bedragen verhandeld. Kant-en-klare informatieverzamelingen die relatief
eenvoudig te verhandelen zijn, zijn op deze manier steeds vaker te koop, zoals bijvoorbeeld
credîtcardgegevens. Persoonsidentificerende gegevens kunnen op eenzelfde manier verhandeld
worden maar ook gebruikt worden voor identîteitsftaude of voor het misleiden van mensen,
bijvoorbeeld met behulp van ‘social engineering’. [...] Omdat de malafide software alle gegevens
verzamelt die via de webbrowser verstuurd worden, worden ook alle inloggegevens verzameld die
worden gebruikt in invoervelden op welipagina’s. In veel bedrijfsomgevingen wordt er gebruik
gemaakt van Outlook Web Access (OWA) om op een gemakkelijker manier via intemet toegang te
hebben tot de zakelijke e-mail omgeving. Bij de analyse is er specifiek gegevens naar dit verkeer. Het
botnet heeft, naast de inloggegevens, 206.221 verschillende e-mailberichten verzameld. Het is
belangrijk om hierbij op te merken dat berichten die in een mailbox zijn opgeslagen in veel gevallen
zeer vertrouwelijk van aard zijn.”
‘ Memorie van toelichting bij het voorstel, pagina 22.
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voorkoming van nadelige maatschappelijke gevolgen aan niet nader omschreven “organisaties die
tot taak hebben om andere organisaties of het publiek daarover te informeren”. Tevens blijkt uit
de wetstekst niet dat de in het voorstel omschreven taken zullen worden uitgevoerd door het
NCSC.

‘-.4

3. Het buiten toepassing verklaren van artiket 9Wbp creëert in de praktijk onduidelijkheden en
dilemma’s, en noodzakelijke randvoorwaarden ontbreken

Het voorstel voorziet in een vrijblijvende informatie-’plicht’ (artikel 4, eerste lid), waarbij artikel 9
Wbp niet van toepassing is op het verstrekken van persoonsgegevens (artikel 4, tweede lid).

Artikel 9 Wbp heeft betrekking op twee gegevensbeschermingsbeginselen: het
doelbindingsbeginsel en de geheimhoudingsplicht. Artikel 43 Wbp voorziet op dit moment al in
een mogelijkheid om het doelbindingsbeginsel buiten toepassing te laten voor zover een
zwaarwegend algemeen belang dit noodzakelijk maakt. Dit hoeft dus niet in het voorstel te
worden geregeld. Wettelijke uitzonderingen op de geheimhoudingsplïcht zijn uitsluitend
mogelijk voor zover een zwaarwegend algemeen belang deze noodzakelijk maakt, en er passende
waarborgen met betrekking tot de persoonlijke levenssfeer in acht worden genomen.

Een specifieke onderbouwing voor het buiten toepassing verklaren van artikel 9Wbp ontbreekt.
Bovendien kan artikel 9Wbp vanzelfsprekend alleen maar buiten toepassing worden gelaten als
daaraan een concrete belangenafweging voorafgaat, en ook deze belangenafweging ontbreekt in
het wetsvoorstel. Het buiten toepassing verklaren van artikel 9Wbp heeft betrekking op de
informatie-’plicht’ uit artikel 4, eerste lid, van het voorstel. Zoals eerder aangegeven is deze
informatie-’plicht’ vrijblijvend, en is het NCSC niet bevoegd tot het vorderên van gegevens in dat
kader. Dit maakt het buiten toepassing verklaren van artikel 9 Wbp bijna betekenisloos: de
rechtspersonen (overheden of private partijen) of organen daarvan die om gegevens worden
gevraagd, kunnen zonder opgaaf van redenen weigeren om deze te verstrekken. Wel kan het
buiten toepassing verklaren van artikel 9 Wbp de indruk wekken dat deze informatie-’plicht’
dwingender is dan deze in feite is.

Verder is het de vraag of het voorstelin zijn huidige vorm voldoende basis biedt aan
verantwoordehjken en bewerkers om het NCSC toegang te geven tot persoonsgegevens, of om
persoonsgegevens te verstrekken aan het NCSC. Naast de geheimhoudingsplicht uit hoofde van
ambt, beroep of wettelijk voorschrift uit het vierde lid van artikel 9 Wbp, is er ook de
geheimhoudingsplicht uit artikel 12 Wbp. Weliswaar mag op deze gehelinhoudingsplicht een
uitzondering worden gemaakt voor zover enig wettelijk voorschrift daartoe verplicht, maar de
(vrijblijvende) informatie-’plicht’ uit het eerste lid van artikel 4 van het voorstel kan niet als een
dergelijke wettelijke verplichting worden gezien.

4. Dictum

Het CBP heeft bezwaar tegen het voorstel van wet en adviseert u dit niet aldus in te dienen.
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5. Aanvullende opmerking

De memorie van toelichting bij het voorstel geeft aan dat er een samenloop kan ontstaan tussen de
meldplicht uit het voorstel en de meldplicht datalekken. Daarbij wordt opgemerkt dat “[. . .1
nodeloze administratieve lasten zullen worden voorkomen door middel van onderlinge
afstemming van de wijze waarop moet worden gemeld en van de gegevens die dienen te worden
verstrekt en door processen efficiënt in te richten.19

Het gaat hier Öm ongelijksoortige metdplichten met uiteenlopende doelstellingen, waarbij de
meldingen moeten worden gedaan bij verschillende instanties die ieder hun eigen rol en taak
hebben. Het is dan ook zeer de vraag in hoeverre nodeloze administratieve lasten op de hierboven
beschreven wijze daadwerkelijk kunnen worden voorkomen.

Met name voor de telecomsector kan er een sarnenloop van meldplichten ontstaan. De memorie
van toelichting bij het voorstel wijst de telecombedrjven aan als vitale aanbieders op wie de
meldplicht mogelijk van toepassing zal zijn?° Voor telecombedrjven gelden er reeds twee andere
meldplichten, de verplichting tot het melden van continuïteitsverstoringen op grond van artikel
Ila.2 Tw en de verplichting tot het melden van datalekken op grond van artikel 11.3a 1w. De
wijze waarop de meldingen op grond van artikel 11.3a Tw moeten worden gedaan en de
gegevens die daarbij moeten worden verstrekt, worden in hoge mate bepaald door de regels die
daaraan worden gesteld in de Europese verordening 611/2013. Deze regels bieden weinig tot geen
ruimte voor “onderlinge afstemming van de wijze waarop moet worden gemeld en de gegevens
die dienen te worden versfrekt’. Daarnaast kan er voor telecombedrijven, evenals voor de overige
sectoren, samenloop ontstaan met de voorgestelde meldplicht die is opgenomen in het nieuwe
artikel Ma Wbp.

19Memorie van toelichting bij het vc,orstel, pagina 5.
‘ Memorie van toelichting bij het voorstel, pagina 3.
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ONDERWERP Consultatie wetsvoorstel gegevensverwerking en
meldplicht cybersecurity

Geachte heer Van Reeken,

Mevrouw A.G. van Dijk heeft namens de minister van Veiligheid en Justitie bij brief van 22
januari2015 het College bescherming persoonsgegevens (CBP) verzocht te adviseren inzake het
conceptwetsvoorstel gegevensverwerking en meldpllcht cybersecurity. Ik bevestig bij deze de
ontvangst van het verzoek.

Ik heb het voorstel inmiddels als behandelend ambtenaar toegèwezen gekregen en zal het advies
zodanig voorbereiden dat het gereed is tegen het einde van de intemetconsultatie voorzien voor 6
maart 2015. Gelet op de bestaande afspraken tussen het ministerie en het CBP zou ik u willen
vragen mij na afloop van de internetconsultatie te laten weten of deze nog tot wijzigingen in de
tekst van het wetsvoorstel zal leiden. Na ontvangst van uw bericht zal het College vervolgens zijn
formele advies uitbrengen.
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Hoogachtend,
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