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Draft bill on personal data protection expected
The government recently announced that, before the middle of 2011, it will be publishing a draft bill
containing new personal data protection rules for consultation purposes. The proposed rules e.g.
include a notification requirement regarding breaches of security for personal data, clarification of
the requirement for businesses to provide information regarding set retention periods, a
requirement to provide information as to what is done with personal data once a retention period
has ended. In addition, specific transparency requirements will be included in the event that
profiling is used. With the use of profiling businesses e.g. predict consumer behaviour and on the
basis of presumed behaviour or interests customers can be approached.
To encourage the use of camera surveillance, businesses and private individuals that record
camera images for the purposes of their own security can retain such images for four weeks
without prior notification to the Dutch Data Protection Authority (College Bescherming
Persoonsgegevens) being required, instead of 24 hours.
The draft bill will also provide for wider powers on the part of the Data Protection Authority to
impose sanctions.
It is still unclear exactly how all the above will be set out in the draft bill.
To read the ministerial letter to the upper chamber of the Dutch parliament regarding the draft bill
(in Dutch), please click here: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties.
For more detailed information on the draft bill (in Dutch), please click here:
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws.
For more information on this topic or on data protection in the Netherlands please
contact: Jacqueline van Essen (T +31 20 7171 714), Amsterdam.
Nieuw wetsvoorstel bescherming persoonsgegevens
Recent kondigde het kabinet aan voor medio 2011 een nieuw wetsvoorstel tot wijziging van de
Wet bescherming persoonsgegevens ter consultatie te zullen aanbieden. Zo komt er bijvoorbeeld
een meldplicht voor doorbrekingen van beveiligingsmaatregelen voor persoonsgegevens, een
explicitering van de transparantieverplichting van een bedrijf om vastgestelde bewaartermijnen
bekend te maken en een mededelingsplicht van hetgeen met persoonsgegevens gebeurt na
afloop van die termijn. Ook komt er een regeling met specifieke transparantieverplichtingen bij het
toepassen van profileringen. Met behulp van profilering doen bedrijven bijvoorbeeld voorspellingen
over consumentengedrag en op basis van voorondersteld gedrag of vooronderstelde interesses
kunnen klanten worden benaderd.
Om het gebruik van cameratoezicht te stimuleren, mogen bedrijven en burgers camerabeelden die
ze voor hun eigen veiligheid opnemen vier weken bewaren in plaats van 24 uur, zonder dat een
voorafgaande melding bij het College Bescherming Persoonsgegevens nodig is.

Ingevolge het wetsvoorstel zullen er ook meer sanctiemogelijkheden voor het College
Bescherming Persoonsgegevens komen.
Het is nog onduidelijk hoe e.e.a. precies zal worden opgenomen in het wetsvoorstel.
Om de kamerbrief te lezen kunt u op bijgaande link klikken:
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties.
Voor een nadere toelichting kunt u op bijgaande link klikken: http://www.rijksoverheid.nl/nieuws.
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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