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Het plan van de overheid om massaal gegevens van burgers te delen, gaat te ver. 
Daarvoor waarschuwt de toezichthouder voor privacy, de Autoriteit 
Persoonsgegevens (AP). 

 

„Aan de toeslagenaffaire hebben we gezien hoe mensen in de knel kunnen komen. Dit 
wetsvoorstel gaat verder”, stelt voorzitter Aleid Wolfsen. Volgens hem kunnen 
burgerservicenummer, verblijfstatus, financiële gegevens en zelfs informatie over seksueel 
gedrag straks „zomaar” worden gedeeld. 
Het plan staat in de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wgs). De 
Tweede Kamer heeft dat wetsvoorstel al goedgekeurd. Het ligt nu bij de Eerste Kamer, die 
de Autoriteit Persoonsgegevens om advies vroeg. 

Jaloerse buurman 

Met de nieuwe wet mogen samenwerkende overheidsinstanties gegevens delen met private 
partijen. Dat gaat veel verder dan voorheen. Natuurlijk is criminaliteit bestrijden belangrijk, 
zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen, maar nu mogen veel meer persoonsgegevens worden 
gedeeld „zonder dat er duidelijk iets aan de hand is”. 
„En niet alleen overheidsinstanties, ook private partijen. Hier ligt het risico van 
massasurveillance op de loer. Dat kan ingrijpende gevolgen hebben. Ook voor gewone, 
nietsvermoedende mensen.” 
Het beeld van een situatie waarin je niets fout doet maar toch het slachtoffer wordt van ‘het 
systeem’, zoals bij de toeslagenaffaire, dringt zich op. „Het zou natuurlijk niet moeten kunnen 
dat jij op het verkeerde lijstje terechtkomt omdat je jaloerse buurman heeft gemeld dat je wel 
een erg dure auto hebt voor jouw salaris. En dat je daardoor geen hypotheek kunt krijgen. 
Deze wet sluit dat niet duidelijk uit.” 
Het doel van de samenwerkingsverbanden om persoonsgegevens op grote schaal te delen, 
op te slaan en te analyseren is niet duidelijk genoeg omschreven, stelt de AP. Volgens de 
regering moeten er ‘zwaarwegende algemene belangen’ mee zijn gemoeid. Maar er staat 
niet duidelijk bij welke dan precies. 

Door de mangel 

Volgens het wetsvoorstel mogen samenwerkingsverbanden al bij ‘een signaal’ aan het werk 
gaan en gegevens met elkaar delen en analyseren. Wolfsen: „Dat betekent dat iemand heel 
snel door de mangel kan worden gehaald.” Onder meer burgerservicenummers, 
woonsituatie, verblijfstatus, financiële gegevens, politiegegevens en zelfs gegevens over 
seksueel gedrag en seksuele geaardheid kunnen volgens hem worden gedeeld. 
Wolfsen: „Het wetsvoorstel zet de deur wagenwijd open voor een onbegrensde surveillance 
door een onbegrensde hoeveelheid partijen, publiek en privaat. En betrekt daarbij het 
parlement niet zoals dat hoort. Wij adviseren de Eerste Kamer daarom dringend om dit 
wetsvoorstel niet aan te nemen.” 

 


