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Personal Data Protection Act Amended
The upper house of the Dutch parliament (Eerste Kamer) has adopted the legislative proposal to
amend the Dutch Personal Data Protection Act (Wet bescherming persoonsgegevens). The new
rules entered into force on 9 February 2012. One of the improvements is that a permit from the
Dutch Minister of Security and Justice is no longer required if unamended EU Standard
Contractual Clauses approved by the European Commission are used.
The Dutch Data Protection Authority (College Bescherming Persoonsgegevens) has published a
short overview of the changes on its website. This overview is accessible by clicking on the
following hyperlink: wijziging-wet-bescherming-persoonsgegevens.
The changes can be viewed by clicking on the following link: officielebekendmakingen.nl.
For more information on this topic or on data protection in the Netherlands please
contact: Jacqueline van Essen (T +31 20 7171 714), Amsterdam.
Wijziging Wet bescherming persoonsgegevens
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens
aangenomen. De nieuwe regels zijn op 9 februari 2012 in werking getreden. Een van de
verbeteringen is dat een vergunning van de Minister van Veiligheid en Justitie niet langer
noodzakelijk is indien gebruik wordt gemaakt van ongewijzigde Modelcontractbepalingen (EU
Standard Contractual Clauses) goedgekeurd door de Europese Commissie.
Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft een kort overzicht van wijzigingen
gepubliceerd op de website. Dit overzicht is toegankelijk via de volgende link:
wijziging-wet-bescherming-persoonsgegevens.
De wijzigingen kunnen worden bekeken via de volgende link: officielebekendmakingen.nl.
Voor meer informatie inzake dit onderwerp of privacy, kunt u voor Nederland contact opnemen
met: Jacqueline van Essen (T: +31 20 7171 714), Amsterdam.
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