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1 Inleiding

Dit is de onderzoeksrapportage van het onderzoek Burgers en hun privacy, dat in de
tweede helft van 2004 is uitgevoerd door TNS NIPO Consult in opdracht van het College
Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Aan het onderzoek ligt de volgende opdracht ten
grondslag:

Bied inzicht in de bekendheid onder burgers van privacywetgeving, het bestaan van het
CBP en de verwachtingen die burgers hebben van het CBP. Geef daarnaast aan welke
aspecten van bescherming van persoonsgegevens voor de burger van belang zijn en waar
hij de grootste nalevingsrisico’s ziet. Zet het onderzoek zo op dat het herhaalbaar is in
tijd zodat de ontwikkelingen in kennis, houding en gedrag van de burgers in tijd gemeten
kunnen worden.

Het onderzoek moet het CBP een basis aanreiken voor verdere besluitvorming over het
beleid en de strategie van het CBP.

In het onderzoek onderscheiden we drie, steeds concreter wordende niveaus als kader:
� De bescherming van persoonsgegevens in het algemeen;
� De wetgeving rond bescherming van persoonsgegevens (de WBP);
� Het College Bescherming Persoonsgegevens.

Wij hanteren deze driedeling om allereerst in kaart te brengen welk belang de burgers
überhaupt aan de bescherming van persoonsgegevens hechten. Hierbij kijken we ook naar
de afweging die zij maken tussen de bescherming van persoonsgegevens en andere belan-
gen, zoals het bestrijden van criminaliteit of fraude. Deze basishouding van burgers is
immers in sterke mate sturend voor hun kijk op wetgeving rond de bescherming van per-
soonsgegevens en de daaruit voortvloeiende verwachtingen die zij hebben van het CBP.

Ook voor toekomstige (communicatie)strategieën van het CBP om het bewustzijn van
burgers te vergroten is de driedeling relevant, omdat met deze informatie kan worden
bepaald op welk niveau eventuele communicatiecampagnes moeten inspelen. Bij het
opzetten van campagnes kan de driedeling immers ook worden gehanteerd: dienen
burgers te worden bereikt over het nut van bescherming van persoonsgegevens, het
bestaan en het nut van wetgeving of het bestaan en het nut van het CBP?

In dit rapport presenteren we beschrijvend de uitkomsten van het onderzoek. We geven
daarbij allereerst een impressie van de uitkomsten van twee groepsinterviews met bur-
gers. In hoofdstuk drie gaan we in op de uitkomsten van een representatief onderzoek
onder de Nederlandse bevolking. In hoofdstuk vier presenteren we de samenvattende
bevindingen van het onderzoek uitmondend in een aantal bespiegelingen die we het CBP
ter overweging aanreiken. In hoofdstuk vijf formuleren we tenslotte een aantal
aanbevelingen aan het CBP, waarbij we de resultaten uit het onderzoek in relatie hebben
gezet tot het Beleidsplan 2005 – 2008.
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In de bijlagen presenteren we de onderzoeksverantwoording en de vragenlijsten die in het
onderzoek zijn benut. In de tekst verwijzen we een aantal keren naar de Eurobarometer
2003 om de cijfers uit dit Nederlandse onderzoek te kunnen afzetten tegen Europese
cijfers. Deze vergelijking is uiteraard slechts indicatief. Dit onderzoek en de Eurobaro-
meter zijn immers twee verschillende onderzoeken met verschillen in de gevolgde
aanpak.

Bijzonder onderzoek in een bijzondere periode
Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de tweede helft van 2004, een bijzondere periode.
Zeker na de moord op Theo van Gogh en de anti-terreuractie in Den Haag in november
2004 was er sprake van veel maatschappelijke beroering. Veiligheid en terrorisme-
bestrijding kregen volop aandacht en het belang dat mensen hieraan hechten kan van
invloed zijn op hun houding tegenover de bescherming van persoonsgegevens. Met name
bij de interpretatie van het kwantitatieve onderzoek hebben we dit in ons achterhoofd
gehouden omdat het veldwerk plaatsvond in de periode van 2 tot en met 7 december
2004.1 Tegen de achtergrond van alle publiciteit rond veiligheid en terrorisme in deze
periode, valt ons in het bijzonder op dat burgers zich in dit onderzoek genuanceerd
hebben uitgelaten over de bescherming van persoonsgegevens.

Amsterdam, december 2004

                                                     
1 De groepssessies voor het kwalitatieve deel vonden plaats in augustus 2004.
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2 Bevindingen groepssessies

In dit hoofdstuk presenteren we een verslag van twee panelgesprekken met burgers over
Burgers en hun privacy bij TNS NIPO Consult op dinsdag 17 augustus 2004. In de bij-
lage hebben we beschreven hoe de deelnemers aan de beide interviews zijn geworven.
Ook is hierin de gespreksleidraad opgenomen.

2.1 De basishouding

Burgers horen wel spreken over de bescherming van persoonsgegevens, bijvoorbeeld in
de media of contacten in de eigen omgeving. In de eigen kring beperkt men zich echter
vaak tot irritaties over Direct Mail of incidenten. In een enkel geval gaan die gesprekken
dieper en gaat het echt over de omgang met de eigen persoonlijke gegevens.

Niettemin is het overheersende beeld dat burgers weinig diepgaand over de bescherming
van persoonsgegevens spreken en niet precies weten waar het in discussies om draait. Zij
komen niet naar voren met de dilemma’s rond privacy en de afwegingen die een rol
spelen. Incidenten - zoals het incident met de foto bij de sigarenhandelaar in Amsterdam
in de zomer van 2004 - zijn wel bekend en komen ter sprake in gesprekken die men voert.

2.1.1 Risicoinschattingen
Risico’s worden wisselend ingeschat, maar de deelnemers kunnen ze wel benoemen. Zij
denken bijvoorbeeld aan de koppeling van bestanden, informatie die een werkgever over
je heeft bij een sollicitatie of aan ex-gedetineerden die na hun straf niet meer van hun
stempel af komen.

Bij bedrijven zou de omgang met persoonsgegevens kunnen verschillen tussen grote en
kleine bedrijven, nemen de deelnemers aan al kunnen zij dat niet concreet staven.

Over overheid versus bedrijfsleven wordt wisselend gedacht. Sommige redeneren dat
winstbejag eerder leidt tot overtredingen. Anderen denken dat zowel de overheid als de
bedrijven zich aan de wet zullen houden. Men maakt wel een onderscheid in het begrip
voor het bewaren en benutten van persoonsgegevens tussen commerciële doeleinden,
maatschappelijke doeleinden of doeleinden in het persoonlijk belang (zoals medische
gegevens). De inschatting die men maakt van de (aard van de) partij aan wie men
gegevens verstrekt, is van grote invloed op de houding van mensen. De (veronderstelde)
reden waarom een externe organisatie om persoonsgegevens vraagt, is sturend voor het
gedrag. Hoe meer het eigen persoonlijke belang ermee gediend is, of hoe betrouwbaarder
de partij, hoe gemakkelijker men persoonsgegevens afstaat.2

                                                     
2 Een rangorde naar betrouwbaarheid van organisaties die vragen om persoonsgegevens is gemaakt op grond

van het kwantitatieve onderzoek en is te vinden in paragraaf 2.2.
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2.1.2 Eigen gedrag: nonchalant en gelaten
Tijdens de groepssessies zeggen burgers veelal laconiek om te gaan om met de
bescherming van hun persoonsgegevens. Zij klagen enerzijds wel over irritante post,
maar geven anderzijds vrij makkelijk inzage in hun gegevens onder het motto dat ze niets
te verbergen hebben.
“In principe heb ik niks te verbergen.”
“Als het misdaden voorkomt, zeg ik iedereen mag alles van me weten.”

Een andere veronderstelling die van invloed is op de nonchalante houding, is het idee dat
men (overheid, organisaties, bedrijven) toch al alles van hen weten. Met andere woorden:
wat is er nog te verbergen of te beschermen; “ze weten toch al alles van je”.

2.1.3 Eigen ervaringen zijn van invloed
Als burgers echter negatieve ervaringen hebben gehad in het verleden, worden zij zich
wel bewuster van het belang van de bescherming van hun persoonsgegevens. Mensen bij
wie ooit iets fout is gegaan, gaan meer op zoek naar informatie over hun rechten en staan
hun gegevens slechts onder voorwaarden af. De behoefte aan controle over wat er gebeurt
is bij hen groter.

2.1.4 Definitie privacy en persoonsgegevens
In de associaties of definities van privacy of de bescherming van persoonsgegevens die
mensen geven, ligt de focus op de privésfeer, dat wat van jezelf is. Daarbij worden er heel
verschillende dingen genoemd: NAW-gegevens, telefoonnummer, creditcard nummer,
informatie over koopgedrag, medische gegevens etc. Men haalt vertrouwelijke gegevens
– zoals Credit Card-nummers – en gegevens die écht over een persoon gaan door elkaar.

2.2 Kennis over WBP en CBP is laag

De kennis over de WBP en het CBP ligt op een laag niveau. Mensen denken (in een enkel
geval weten) wel dat er iets van een wet of een instantie is - “dit is tenslotte Nederland en
alles is hier geregeld” - die zich met de bescherming van de persoonsgegevens bezig-
houdt, maar kunnen dat niet precies benoemen. Zij hebben ook geen duidelijk beeld van
de inhoud van de wet of de taken van het CBP.

De houding ten opzichte van de wetgeving en de organisatie is wel positief. Burgers
denken dat het wel goed en belangrijk is dat er toezicht is op de bescherming van
persoonsgegevens. Maar er wordt ook aangegeven dat zij niet echt iets merken van de
wet en dat bedrijven die wet mogelijk toch zullen overtreden. Het belang van de wet is
vooral dat het een formele basis biedt om bedrijven te kunnen aanspreken.

Een opvallende verwachting over het CBP is dat sommigen verwachten dat zij meer
controle heeft op de overheid dan op bedrijven, omdat de toegang bij de overheid
makkelijker zou zijn. Dit wordt gezien als een nadeel; de aandacht zou zich beter op de
bedrijven kunnen richten. Opgemerkt zij dat mensen niet voldoende weten over het CBP
om werkelijk te kunnen zeggen of het CBP een accent legt bij de overheid of het
bedrijfsleven.
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2.3 Belangrijk in omgang met persoonsgegevens

Factoren die van belang zijn in het omgaan met persoonsgegevens door organisaties zijn
volgens de deelnemers de bewaartermijn, het doel, het type organisatie, de transparantie
en het type bron.

Een ander aspect dat naar voren kwam is controle en zelfbeschikking. Daarbij gaat het
erom dat burgers zelf een keuze houden of ze iets wel of niet willen vertellen. Men wil
kunnen controleren wat organisaties waaraan men gegevens heeft verstrekt met de
informatie doen.

Om een goede omgang met persoonsgegevens te waarborgen wordt geopperd om:
� mensen persoonlijk verantwoordelijk te maken voor een goede omgang met

gegevens;
� gegevens alleen te gebruiken om een specifiek doel te dienen;
� de eigenaar van de gegevens te informeren over wat je ermee gaat doen;
� een keurmerk privacy in te voeren (naar Amerikaans voorbeeld).

2.3.1 Belangenafweging
Opvallend in groep 1 was dat de groep - bij een uiteindelijke afweging - het belang van
de bescherming van persoonsgegevens vaak sterk ondergeschikt maakt aan andere
belangen. Men kon zich niet echt inleven of voorstellen dat er ook situaties kunnen zijn
waarin de bescherming van persoonsgegevens het zwaarst zou moeten wegen. Eén
deelnemer vormde hierop een uitzondering, gevoed door een persoonlijke negatieve
ervaring. In groep 2 was een aantal mensen meer genuanceerd.

Samenvattend kun je stellen dat burgers de bescherming van privacy en persoons-
gegevens wel belangrijk vinden, maar er niet toe mag leiden dat terroristen of criminelen
vrij spel krijgen of een kinderverkrachter voor de klas terechtkomt.
“Bescherming is belangrijk omdat het iets van jou is.”
“Bescherming persoonsgegevens moet geen bescherming van criminele activiteiten
worden.”

2.4 Dilemma’s

We hebben vier dilemma’s voorgelegd:
� Screening en bestrijding uitkeringsfraude (uitgediept in groep 1);
� Cameratoezicht en overdracht medische gegevens (uitgediept in groep 2).

Screening
In bepaalde situaties is er begrip voor screening, bijvoorbeeld bij bepaalde, gevoelige
beroepen. “Ik werk met gehandicapten. Leek me logisch dat ze hebben gekeken of ik ooit
iemand heb misbruikt.” Met name het werken met kinderen wordt genoemd. Wel merkt
iemand op dat de bewaartermijn van informatie en de duur dat men informatie ‘tegen’ je
mag gebruiken begrensd zou moeten zijn: “Als je op je 15e iets gedaan hebt, moet je
daar dan je hele leven voor boeten?”
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Fraude bij uitkeringen
Op zich vinden de deelnemers het belangrijk dat wordt nagegaan of mensen ook recht
hebben op een uitkering, maar opnieuw wordt opgemerkt dat het daarbij ook een recht is
te weten wie informatie over je vergaart en welke informatie dat is. Toch wordt het als
onvermijdelijk gezien dat informatie over je wordt vergaard, misschien ook wel om een
signaal af te geven aan mensen met een uitkering:

“Als er geen misbruik wordt gemaakt van uitkeringen, dan was het niet nodig.”
“Het gaat niet om mensen te pakken te krijgen, ik vind het ook een soort opvoeden.”
“Het gaat heus niet per ongeluk dat mensen frauderen. Dan mogen ze ook stiekem
controleren.”

Een deelnemer maakte een uitzondering. Zij heeft zelf een uitkering. Zij gaf aan bij de
aanvraag al zoveel informatie te hebben verstrekt, dat controle dubbelop is en hier wel
erg veel wantrouwen uit spreekt.

Cameratoezicht
De deelnemers staan positief tegenover cameratoezicht, hetgeen ook hun houding ten
opzichte van persoonsgegevens kleurt. “Ik voel me liever veiliger.” Wel vindt men dat
het doel van cameratoezicht duidelijk moet zijn aangegeven. Er is een opvallend verschil
tussen beide groepen te zien als het gaat om de acceptatie van het gebruik van beelden
met andere overtredingen dan waar het toezicht om bedoeld was: in groep 1 werd dat
geen probleem gevonden, in groep 2 hoorden we ook deelnemers zeggen dat camera-
beelden alleen voor het eigenlijke doel mogen worden gebruikt. Men trekt een grens bij
het verspreiden van beelden door particulieren (naming & shaming): “Daar moet Justitie
over oordelen.”

Overdracht medische gegevens
Men voelt aan dat er een grens ligt tussen overdracht binnen het medische circuit (van
huisarts naar specialist bijvoorbeeld) en naar de verzekeraar. Maar er is wel begrip voor
de informatiebehoefte van de verzekeraar, en men is daar gelaten onder: “een verzeke-
raar weet alles al (…) het kan niet anders, want het moet toch betaald worden”.

2.5 Bewust van de risico’s van internet

Men is zich goed bewust van de risico’s van het versturen van vertrouwelijke gegevens
en persoonsgegevens via het internet, met name omdat niet duidelijk is wie er allemaal
inzage krijgen en wat ermee gebeurt. Internet wordt beleefd als minder grijpbaar dan het
verstrekken van informatie op papier.
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3 Conclusies van het kwantitatieve onderzoek

3.1 Nederlandse burger bewust van risico’s persoonsgegevens

De meeste Nederlanders denken wel eens na over de risico’s van persoonsgegevens …
De Nederlandse burgers zijn zich bewust dat overheid en bedrijven beschikken over
persoonsgegevens. Over de risico’s met betrekking tot het gebruik van deze gegevens is
ook een bepaald bewustzijn onder de burgers. Het overgrote gedeelte (74%) denkt er
soms tot regelmatig over na. Weinigen (5%) denken vaak na over de risico’s. Bijna
eenvijfde (19%) denkt (bijna) nooit na over de risico’s van het gebruik van
persoonsgegevens.

1 | Denkt u wel eens na over de risico’s met betrekking tot het gebruik van uw
persoonsgegevens? (n = 1.058)

Is dat … %
Vaak 5

Regelmatig 23

Soms 51

Bijna nooit 19

Totaal 98*
*Niet gelijk aan 100 door afrondingsverschillen Bron: TNS NIPO, 2004

… maar praten hierover weinig met anderen …
Bijna driekwart (73%) van de burgers praat niet met anderen over het gebruik van zijn
persoonsgegevens door organisaties. Voor ongeveer een kwart (27%) is dit wel een
gespreksonderwerp. Deze gesprekken vinden plaats met vrienden en kennissen (70%),
thuis binnen het gezin (62%), met andere familieleden (51%) en op het werk (38%).

In de leeftijdscategorie 18-34 jaar is bescherming persoonsgegevens nog minder dan
gemiddeld een gespreksonderwerp (78% praat er niet over met anderen). Wanneer deze
groep het onderwerp aansnijdt, dan is dat vaker op het werk (48% tegen 38% gemiddeld).
Verder praten ze erover met vrienden en kennissen (65%), thuis binnen het gezin (51%)
en met andere familieleden (47%).

De laagopgeleiden praten in vergelijking met hoogopgeleiden minder vaak over het
gebruik van persoonsgegevens: burgers met alleen lager onderwijs 19% tegen burgers
met HBO-opleiding of hoger 36%.
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… terwijl de helft enigszins bezorgd is …
Die bewustheid van de risico’s van gebruik van persoonsgegevens vertaalt zich in
gematigde bezorgdheid. Meer dan de helft van alle burgers is redelijk tot zeer bezorgd
over het gebruik van hun persoonsgegevens (52%). Een andere grote groep onder de
burgers is niet erg bezorgd – namelijk 43%. Een kleine minderheid (5%) is helemaal niet
bezorgd. Dit cijfer ligt in de buurt van de uitkomsten van de Eurobarometer uit 2003,
waaruit bleek dat 48% van de burgers redelijk tot zeer bezorgd is over de bescherming
van persoonlijke informatie door publieke en private organisaties.

… en burgers niet lichtzinnig omgaan met hun persoonsgegevens.
De Nederlandse burgers staan hun gegevens wel af, maar gaan er niet lichtzinnig mee
om. Bijna de helft van de burgers (48%) geeft zijn gegevens wel, maar denkt na over het
doel en het gebruik van zijn gegevens. In 42% van de gevallen komt het wel eens voor
dat zij nadat zij een afweging hebben gemaakt, besluiten om hun gegevens niet af te
staan. Een kleine minderheid van acht procent staat zijn gegevens altijd af zonder na te
denken over de eventuele risico’s.

De hoogopgeleiden gaan in vergelijking met laagopgeleiden zorgvuldiger om met hun
persoonsgegevens. Van de burgers met een HBO-opleiding of hoger besluit 56% na een
afweging zijn gegevens niet af te staan; bij burgers met alleen lager onderwijs ligt dit op
31%.

3.2 Belang hoog dat organisaties correct omgaan met
persoonsgegevens – vertrouwen minder

In het onderzoek dienen burgers een inschatting te gegeven in de mate waarin
organisaties correct omgaan met gegevens. Interessant is dan ook om te achterhalen de
mate waarin burgers dit van belang vinden. Verder is gevraagd of ze vertrouwen hebben
in die verschillende organisatie als het aankomt op correct omgaan met
persoonsgegevens.

3.2.1 Nederlanders hebben weinig inzicht in de mate waarin organisaties omgaan
met persoonsgegevens
Burgers lijken moeilijk een inschatting te kunnen geven hoe organisaties omgaan met
vertrouwen. Deze conclusie baseren we op de uitkomsten op de vraag of burgers weten
hoe organisaties omgaan met persoonsgegevens. Bijna één op de vijf (19%) Nederlanders
heeft geen mening. Een grote groep (40%) geeft een neutraal antwoord: niet goed, maar
ook niet slecht. Ongeveer twee op de vijf burgers hebben een uitgesproken mening: 38%
van de burgers vindt dat organisaties goed omgaan met gegevens tegen een klein gedeelte
(4%) slecht.3

Een deel van de respondenten heeft in het onderzoek op grond van persoonlijke
ervaringen een toelichting verstrekt. We presenteren een bloemlezing van meningen van

                                                     
3 Totaal niet gelijk aan 100 door afrondingsverschillen
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burgers die slechte ervaringen hebben hoe organisaties omgaan met persoonsgegevens;
burger met goede ervaringen geven over het algemeen hetzelfde antwoord.

“Ik ontvang post van bedrijven waaraan ik nooit mijn gegevens heb verstrekt”
Hierna volgen enkele toelichtingen van burgers die slechte ervaringen hebben met
organisaties op het gebied van persoonsgegevens:
� “Voor aankoop van een relatief onbelangrijk product moet ik zoveel gegevens

invullen die er volgens mij helemaal niet toedoen”;
� “Ik word door een krant gebeld voor een abonnement, terwijl ik een geheim nummer

heb”;
� “Ik krijg regelmatig post van bedrijven die mij niet bekend zijn; ik heb aan deze

bedrijven mijn gegevens nooit gegeven”;
� “Via e-mail ontvang ik veel junkmail die persoonlijk gericht is”;
� “Ik heb bij een call-center gewerkt. Ik weet dat zij persoonsgegevens inkopen bij

allerlei instanties”.

“Ik heb nog geen nare ervaringen gehad met vrijgeven van mijn persoonsgegevens”
De toelichtingen van de burgers waarom organisaties naar hun zeggen goed omgaan met
persoonsgegevens verschillen weinig van elkaar en komen neer op de volgende uitspraak:
“Ik heb geen negatieve ervaringen”. Vanuit de constatering dat zij niet worden
geconfronteerd met misbruik of iets dergelijks van hun persoonsgegevens, redeneren de
burgers dat organisaties hiermee goed omgaan.

3.2.2 Nederlanders vinden het belangrijk dat organisaties correct omgaan met
persoonsgegevens – vooral officiële instanties

Gemiddeld 84% van de Nederlanders vindt het belangrijk tot zeer belangrijk dat
organisaties correct omgaan met persoonsgegevens. Burgers vinden het dus vrijwel
allemaal belangrijk tot zeer belangrijk dat organisaties op een correcte wijze met hun
persoonsgegevens omgaan. Maar voor bepaalde organisaties leggen zij de lat hoger dan
voor andere. We kunnen hierin vier groepen onderscheiden. In volgorde van het belang
van correcte wijze van omgaan met persoonsgegevens zijn dat:
� officiële instanties (overheid en ZBO’s);
� commerciële organisaties die beschikken over gevoelige informatie4;
� derden die beschikken over persoonsgegevens van overtreders van wetten, regels of

verplichtingen;
� commerciële organisaties die beschikken over minder gevoelige informatie5.

                                                     
4 Als gevoelige informatie beschouwen we informatie over burgers die verbonden is met hun persoonlijke

situatie, inkomen en uitgaven of gezondheid.
5 Hieronder verstaan we informatie die geen inzicht geeft in de persoonlijke situatie, inkomen en uitgaven of

gezondheid, maar wel bijvoorbeeld over hun koopgedrag.   
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Officiële instanties
Van de volgende vier organisaties vinden bijna alle burgers het belangrijk tot zeer
belangrijk dat deze correct omgaan met persoonsgegevens: belastingdienst (95%),
gemeenten (95%), politie (93%) en uitkeringsinstanties (93%).

Commerciële organisaties die beschikken over gevoelige informatie
Na de officiële instanties vinden de burgers het belangrijk tot zeer belangrijk dat de vol-
gende vier organisaties correct omgaan met persoonsgegevens: banken en financiële
instellingen (93%), werkgevers (92%), verzekeringsmaatschappijen (89%) en credit card
maatschappijen (85%). Dit zijn commerciële organisaties die beschikken over informatie
over zowel uitgaven als inkomen. Ook werkgevers beschikken over véél persoonlijke
informatie.

Derden die beschikken over persoonsgegevens van overtreders van wetten, regels of
verplichtingen
Daarnaast onderscheiden we een categorie organisaties die verbonden zijn met over-
tredingen van wetten of regels en ook over persoonsgegevens beschikken. Het is belang-
rijk tot zeer belangrijk voor 80% van de burgers dat incassobureaus correct omgaan met
persoonsgegevens en dit geldt in 79% van de gevallen voor deurwaarders.

Commerciële organisaties die beschikken over minder gevoelige informatie
Tenslotte zijn er commerciële organisaties die beschikken over persoonsgegevens die van
minder gevoelige aard zijn. Van deze organisaties vinden minder burgers het belangrijk
tot zeer belangrijk dat zij correct omgaan met persoonsgegevens: marktonderzoekbureaus
(74%), postorderbedrijven (72%), goede doelenorganisaties (67%) en winkels (67%).
Hoewel dit minder grote groepen zijn, gaat het in alle gevallen nog wel om een overgrote
meerderheid van de bevolking.
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In het onderstaande figuur vatten we de uitkomsten grafisch samen.

2 | Aantal burgers dat er veel belang aan hecht dat organisaties correct omgaan met
persoonsgegevens naar type organisatie

Belangrijk tot zeer belangrijk
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Bron: TNS NIPO, 2004

3.2.3 Nederlanders hebben meeste vertrouwen in officiële instanties
Gemiddeld 50% van de Nederlanders hecht veel vertrouwen tot zeer veel vertrouwen dat
organisaties correct omgaan met persoonsgegevens. Dit cijfer is over alle leeftijdsgroepen
vergelijkbaar. Het vertrouwen dat organisaties correct omgaan met persoonsgegevens
varieert bij burgers per type organisatie. Wanneer we dezelfde indeling hanteren als bij de
vraag naar het belang van correct gegevensbeheer, ontstaat het volgende beeld:

Officiële instanties
Als het gaat om officiële instanties hebben verreweg de meeste burgers er veel
vertrouwen tot zeer veel vertrouwen in dat de belastingdienst correct omgaat met
persoonsgegevens. De politie scoort hier 73%, gemeenten komen uit op 71% en
uitkeringsinstanties 66%.

Commerciële organisaties die beschikken over gevoelige informatie
De groep burgers die vertrouwen heeft in commerciële banken en financiële instellingen
is kleiner dan bij de koploper belastingdienst, maar te vergelijken met de politie en
gemeenten: 73%. De werkgever geniet het vertrouwen van 70% van de burger.
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Verzekeringsmaatschappijen (55%) en credit card maatschappijen (50%) blijven hier
achter.

Instanties die beschikken over persoonsgegevens van wetovertreders
Na de commerciële organisaties komen in de rangorde van veel tot zeer veel vertrouwen
in correct gebruik van persoonsgegevens de deurwaarders en incassobureaus:
respectievelijk 48% en 36% van de burgers heeft er vertrouwen in dat deze organisaties
correct omgaan met persoonsgegevens. Dat is minder dan de helft.

Commerciële organisaties die beschikken over minder gevoelige informatie
Tenslotte heeft een kleine minderheid van de burgers er veel tot zeer veel vertrouwen in
dat ze correct omgaan met persoonsgegevens in de volgende organisaties: markt-
onderzoekbureaus (27%), goede doelenorganisaties (18%), postorderbedrijven (13%) en
winkels (10%).

In het onderstaande figuur geven we de uitkomsten grafisch weer.

3 | Mate van vertrouwen in organisatie in correct omgaan met persoonsgegevens
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Bron: TNS NIPO, 2004

Opmerkelijk is dat vier groepen zich duidelijk onderscheiden in de mate waarin zij het
vertrouwen van burgers hebben. In de rangorde staan officiële instanties van de overheid
in de top als het gaat om vertrouwen, maar opvallend is toch ook het grote verschil tussen
de belastingdienst en andere overheidsinstanties. Overigens is er maar een kleine groep
mensen die expliciet zegt weinig of zeer weinig vertrouwen heeft in officiële instanties te
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hebben: de omvang van deze groep schommelt bij elk van deze organisaties rond de 5%.
Er bestaat hier dus een grote middengroep van mensen die niet veel, maar ook niet weinig
vertrouwen hebben.

Verzekeraars genieten naar verhouding weinig vertrouwen (55%) en de groep mensen die
zegt geen vertrouwen te hebben in deze organisaties is groter ten opzichte van overheids-
instanties: 12%. Bij werkgevers doet zich dat effect niet voor. Weinig tot zeer weinig
vertrouwen in de wijze waarop de werkgever omgaat met persoonsgegevens heeft maar
3% van de Nederlanders.

Marktonderzoeksbureaus of de organisaties die persoonsgegevens benutten voor
marketingdoeleinden (goede doelen, postorderbedrijven en winkels) genieten het minste
vertrouwen van burgers. Hier is ook de categorie die zegt geen vertrouwen te hebben het
grootst.

Het patroon dat in het onderzoek te zien, is ook te zien in de Eurobarometer van 2003.
Ook hierin genieten de belastingdienst en de politie bij een grote groep vertrouwen en
zijn postorderbedrijven in de staartgroep te vinden. Marktonderzoekers genieten op
Europees niveau van een grotere groep vertrouwen (47%). Het aantal mensen dat
vertrouwen heeft in de belastingdienst is wel kleiner: 74%.
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3.2.4 Nederlanders hebben meeste vertrouwen in instanties die zij belangrijk
vinden
Over het algemeen kan gesteld worden dat burgers meer vertrouwen hebben in dié
organisaties, waarvan zij ook het belangrijk tot zeer belangrijk vinden dat deze correct
omgaan met hun persoonsgegevens. Hieronder werken we dat grafisch uit.

4 | Overzicht belang en vertrouwen in organisaties

Bron: TNS NIPO Consult

Hoewel gesteld kan worden dat het bovenstaande figuur het te verwachten en wellicht
gewenste patroon volgt, kan ook worden geconcludeerd dat Nederlanders aanzienlijk
minder vertrouwen in organisaties hebben dan het belang dat zij hechten aan het correct
omgaan met persoonsgegeven.6 In alle gevallen blijft het vertrouwen achter bij het
belang. Hieronder geven we de discrepanties weer.

                                                     
6 Het vertrouwen en belang in correct omgaan met persoonsgegevens is over de burgers gelijk en houdt

nauwelijks aantoonbaar verband met het opleidingsniveau.
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5 | Discrepantie belang en vertrouwen in organisaties

Verschil tussen belang en
vertrouwen (%-punt)

Belastingdienst 11
Politie 20
Banken en financiële instellingen 20
Werkgevers 22
Gemeenten 24
Uitkeringsinstanties 27
Deurwaarders 31
Verzekeringsmaatschappijen 34
Credit card maatschappijen 35
Incassobureaus 44
Marktonderzoekbureaus 47
Goede doelenorganisaties 49
Postorderbedrijven 49
Winkels 57

Naar de mening van Nederlanders sluit het vertrouwen in de Belastingdienst het beste aan
bij het belang dat men eraan hecht. Zij scoort het hoogst in belang van correct omgaan
met persoonsgegevens, en van alle organisaties geniet deze het meeste vertrouwen.

Een cluster van vier organisaties scoort redelijk7: politie, banken en financiële
instellingen, werkgevers en gemeenten. Bij deze groep is het verschil in percentage
tussen belang en vertrouwen rond de 20 procent-punt.

Een cluster van vier organisaties scoort matig: uitkeringsinstanties, deurwaarders,
verzekeringsmaatschappijen en credit card maatschappijen. Deze groep vertoont een
behoorlijke discrepantie tussen het belang dat burgers aan deze organisaties geven, en het
vertrouwen dat zij in deze organisaties plaatsen.

Van het laatste cluster organisaties is duidelijk dat Nederlanders het minder belangrijk
vinden dat ze correct omgaan met persoonsgegevens, maar het vertrouwen is nog lager.
Een dieptepunt is de winkels: 67% van de Nederlanders vindt het belangrijk dat winkels
correct omgaan met persoonsgegevens; slechts 10% heeft vertrouwen dat ze dat ook
daadwerkelijk doen.

Bij de meeste typen organisaties hechten mensen met een negatief beeld over de manier
waarop organisaties met persoonsgegevens omgaan, een hoger belang aan het correct
omgaan met gegevens. Uitzondering hierop vormen artsen, ziekenhuizen en de belasting-

                                                     
7 Let wel: TNS NIPO Consult heeft de verschillende uitkomsten gelabeld met predikaten redelijk, matig, etc.

Dit doen we op basis van onderlinge verschillen en de hoogst en laagst scorende organisaties.
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dienst, waarin de groep die het zeer belangrijk vindt dat er correct met persoonsgegevens
wordt omgegaan in alle segmenten even groot is. Bij de andere typen organisaties, is te
zien dat de groep die van mening is dat organisaties slecht omgaan met persoonsgegevens
vaker vinden dat het correct omgaan met gegevens zeer belangrijk is.

3.2.5 Bij zeventig procent burgers geniet overheid meer vertrouwen dan
bedrijfsleven
De meerderheid van de burgers denkt dat er een verschil is tussen overheid en
bedrijfsleven in het omgaan met persoonsgegevens. Zeventig procent van de burgers
verwacht dat overheidsorganisaties zorgvuldiger omgaan met gegevens dan het
bedrijfsleven. Een kwart (25%) verwacht dat er geen verschil is tussen beide. Een te
verwaarlozen gedeelte (2%) verwacht dat bedrijven zorgvuldiger omgaan. In de
leeftijdscategorie 35-54 jaar is het vertrouwen in de overheid lager: 65% in plaats van
70%.

Het opleidingsniveau speelt een rol in vertrouwen in correct omgaan met persoons-
gegevens: naarmate burgers een hogere opleiding hebben, dan neemt het vertrouwen in
de overheid licht toe en daarmee in het bedrijfsleven af. Van de burgers met alleen lager
onderwijs verwacht 70% dat overheidsorganisaties zorgvuldiger dan bedrijven omgaan
met persoonsgegevens, tegen 76% van de burgers met een HBO-opleiding of hoger. Een
op de vier (25%) van de burgers met alleen lager onderwijs verwacht geen verschil tussen
overheid en bedrijfsleven, tegen een op de vijf (20%) van de burgers met een HBO-
opleiding of hoger.

3.3 De helft van de burgers kent de WBP

De Wet Bescherming Persoonsgegevens is redelijk bekend onder de burgers, maar er is
ook een groot gedeelte dat de naam niet kan noemen. Iets meer dan de helft (54%) van de
burgers kan de WBP noemen en iets minder dan de helft (46%) niet. In de leeftijds-
categorie van 18-34 jaar is de onwetendheid iets groter: meer dan de helft (53%) kent de
WBP niet bij naam. Het verschil tussen laag- en hoogopgeleiden is duidelijk zichtbaar:
van de burgers met alleen lagere school opleiding kan 39% de naam noemen en 61% niet;
tegen 67% wel en 33% niet van de burgers met een HBO-opleiding of hoger.

De geholpen bekendheid is groter. Dan heeft het merendeel (84%) van de burgers wel
eens gehoord van WBP (en 16% niet). Deze uitkomsten gelden voor alle door ons
onderscheiden categorieën burgers.

Op Europees niveau liggen bekendheidscijfers lager. In de Eurobarometer zegt 38% van
de respondenten wel eens gehoord te hebben van wetgeving die de bescherming van
persoonsgegevens regelt.
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3.4 Nederlandse burger vindt beschermende wetgeving zeer belangrijk

Bijna alle burgers hechten veel tot zeer veel belang aan het bestaan van wetgeving over
de bescherming van gegevens – namelijk 92 procent. Een kleine minderheid laat het koud
(5%) en 1% hecht er weinig belang aan dat hierover wetgeving is.

Daarbij vindt een meerderheid het niveau van wetgeving in Nederland goed (55%) en een
kleine groep (5%) te hoog. Ongeveer een kwart van de mensen (23%) vindt het niveau
van wetgeving laag en 4% vindt het wetgevingsniveau te laag.

6 | De mate van bescherming van persoonsgegevens die wordt geboden door de wet is …

%
Te hoog 5
Goed 55
Laag 23
Te laag 4
Geen mening 12
Totaal 99*
*Niet gelijk aan 100 door afrondingsverschillen Bron: TNS NIPO Consult, 2004

3.4.1 Belang burger in inzicht gebruik persoonsgegevens hoog

De bescherming van persoonsgegevens heeft verschillende dimensies die door middel
van stellingen aan burgers zijn voorgelegd om de steun hiervoor te bepalen. We hebben
burgers gevraagd rapportcijfers te geven voor de mate waarin zij het eens zijn met
bepaalde stellingen. Het beeld dat hieruit naar voren komt, is dat burgers uitzonderlijk
hoge cijfers toekennen:

� Burgers zijn graag op de hoogte van het doel waarvoor hun gegevens worden
gebruikt. Uitgedrukt in een rapportcijfer is dat gemiddeld een 8,8;

� Burgers vinden het nog belangrijker dat hun gegevens uitsluitend worden gebruikt
waarvoor ze deze hebben gegeven: rapportcijfer gemiddeld een 9,2;

� Hierover hebben burgers bovendien graag zekerheid. Dat blijkt uit het gemiddelde
rapportcijfer 9,0 dat burgers het belangrijk vinden dat ze zekerheid hebben dat hun
gegevens uitsluitend worden gebruikt waarvoor ze deze hebben gegeven;

� Burgers vinden het belangrijk dat ze weten welke instanties toegang hebben tot hun
persoonsgegevens: gemiddeld rapportcijfer 8,8;

� Informatie over mogelijke consequenties is ook van aanzienlijk belang. Burgers
geven een rapportcijfer van gemiddeld 8,8 voor de stelling dat ze graag geïnformeerd
worden over de mogelijke consequenties van het geven van persoonsgegevens;

� Burgers houden ook graag het initiatief. Dat blijkt uit het gemiddelde rapportcijfer
van een 8,8 die de burgers geven voor de stelling dat ze het belangrijk vindt dat ze de
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mogelijkheid hebben om hun gegevens in te zien, zodat eventuele onjuistheden
gecorrigeerd kunnen worden.

3.5 Burgers denken genuanceerd over bescherming
persoonsgegevens tegenover andere waarden

In het onderzoek zijn 2 cases voorgelegd aan burgers om na te gaan hoe ver zij willen
gaan in de afweging tussen de bescherming van persoonsgegevens en concurrerende
waarden als het tegengaan van fraude of het recht van werkgevers om het gedrag van
medewerkers te controleren. Geconcludeerd kan worden dat burgers hier genuanceerd
over denken: de meerderheid wil wel ruimte bieden aan de andere waarde dan de
bescherming van persoonsgegevens, maar stelt daar ook grenzen aan.

3.5.1 Zwarte lijst acceptabel, maar onder voorwaarden

Van de burgers vindt 44% de zwarte lijst van frauderend personeel in de detailhandel
acceptabel. Een grotere groep (51%) kan zich beter in de stelling vinden dat een zwarte
lijst van frauderend personeel acceptabel is onder voorwaarden. De resterende vijf
procent van de burgers vindt een zwarte lijst van frauderend personeel in geen geval
acceptabel.

Een zwarte lijst is een breed begrip. De 95% (44 + 51) van de burgers die een zwarte lijst
(onder voorwaarden) acceptabel vindt is nader doorgevraagd in hoeverre zij een zwarte
lijst acceptabel vinden. Wederom met aan de hand van stellingen, variërend van
uitgesproken tot genuanceerd.

Als uitkomst geeft 7% aan dat op de zwarte lijst alle incidenten mogen staan die iemand
heeft begaan. Met een genuanceerde stelling is 46% van de burgers het eens: op de
zwarte lijst mogen alle incidenten staan die iemand heeft begaan, als het volledig zeker is
dat hij of zij de dader is. Een groep van ongeveer dezelfde grootte (47%) is het eens met
een nog meer genuanceerde, en specifieke stelling: op de zwarte lijst mogen alleen
incidenten staan, als het volledig zeker is dat hij of zij de dader is én het om zware
incidenten gaat, zoals diefstal of geweld.

Overigens is bijna driekwart (72%) van de burgers niet op de hoogte van het bestaan van
de zwarte lijst voor frauderend personeel in de detailhandel (en 28% wel).

3.5.2 Controleren van e-mail en internet door werkgevers onder voorwaarden
acceptabel
Het controleren van e-mail en internet door werkgevers bij hun werknemers stuit bij een
kleine groep van 9% van de Nederlandse burgers op bezwaren. Vier op de tien burgers
vindt dat acceptabel, terwijl 51% van de burgers controle door werkgevers onder
voorwaarden acceptabel vindt.

Aan de groep die controle door werkgevers (onder voorwaarden) acceptabel vindt is
gevraagd hoe verreikend dit is. Het blijkt dat een minderheid van deze groep van 18%
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van mening is dat controle van e-mail en internet door de werkgever altijd mag. Ongeveer
de helft (53%) is van mening dat de werkgever zijn werknemers hiervan vooraf op de
hoogte moet stellen. Drie op de tien burgers zijn van mening dat privé-informatie moet
worden uitgezonderd van het recht op controle door werkgevers.

E-mail- en internetcontrole
Dat werkgevers het gebruik van e-mail- en internetverkeer controleren is onder meer
burgers bekend dan de zwarte lijst van frauderend personeel: 63 procent is hiervan op de
hoogte. De leeftijdscategorie 35-54 jaar is zich er het meest bewust van: 72%. In de
leeftijdscategorie 55 jaar en ouder is de laagst scorende groep te vinden (51%), maar deze
groep is dan ook in mindere mate actief op de arbeidsmarkt. Van de hoger opgeleiden is
driekwart (75%) wel en een kwart (25%) niet op de hoogte van controleren van e-mail en
internet door werkgevers. Bij de lager opgeleiden ligt dit aanzienlijk lager: twee op de
vijf (39%) is wel op de hoogte en 61% is dat niet.

3.6 “Bekendheid van het CBP”

In het onderzoek is aan burgers gevraagd tot welke organisatie zij zich zouden wenden
als ze problemen hebben met de bescherming van persoonsgegevens. Een grote groep
burgers (circa 16%) antwoordt zich dan in eerste instantie te wenden tot het bedrijf of de
instantie waar de problemen zich mee voordoen. Ook noemen velen hun werkgever,
waarschijnlijk in de veronderstelling dat ze dan met de werkgever een probleem hebben.
Andere instanties die veel worden genoemd zijn de politie, de overheid of de gemeenten
en de (nationale) ombudsman. Ook is er een groot aantal mensen dat zegt niet te weten
waartoe ze zich zouden moeten wenden. Slechts een enkeling noemt het CBP (4 keer),
een paar anderen noemen nog de Registratiekamer.
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4 Samenvattende bevindingen

In dit hoofdstuk presenteren we de samenvattende bevindingen van het onderzoek. We
grijpen terug op het genoemde onderscheid tussen:
� De bescherming van persoonsgegevens in het algemeen;
� De wetgeving rond bescherming van persoonsgegevens (de WBP);
� Het College Bescherming Persoonsgegevens.

4.1 De basishouding van burgers over de bescherming van
persoonsgegevens

Burgers zijn zich goed bewust van het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Hoewel het nauwelijks een onderwerp is dat aan de stamtafel besproken wordt, denkt
80% er zeker wel eens over na. De groep mensen die er bezorgd over is, bestrijkt
ongeveer de helft van de bevolking. Slechts een kleine minderheid geeft gegevens weg
zonder zich af te vragen aan wie of waarvoor.

Burgers hebben weinig inzicht in de manier waarop organisaties met persoonsgegevens
omgaan, maar het gevoel dat zij erover hebben, geeft reden tot bezorgdheid: aan het
correct het omgaan met persoonsgegevens door organisaties wordt een hoog belang
gehecht, terwijl in alle gevallen het vertrouwen dat organisaties dat ook daadwerkelijk
doen achterblijft bij het belang dat men eraan hecht. Officiële instanties doen het hierbij
overigens beter dan commerciële organisaties, zo goed als de overheid meer vertrouwen
geniet dan het bedrijfsleven.

Hoewel het soms wat overstemd lijkt in discussies over veiligheid en terreurbestrijding,
lijken mensen een onderscheid te kunnen maken in de mate waarin andere belangen
mogen prevaleren boven de bescherming van persoonsgegevens. In de beide cases die
zijn voorgelegd – over de zwarte lijst in de detailhandel en de controle op e-mail en
internet door werkgevers – valt op dat een meerderheid grenzen stelt aan het belang dat
bij deze cases tegen de bescherming van persoonsgegevens is afgewogen.

Opvallend is daarbij dat het genuanceerde oordeel sterker uit het kwantitatieve onderzoek
naar voren komt dan uit de groepssessies. In de groep versterkten de deelnemers bij
elkaar de opvatting dat ‘ze toch al alles van je weten’ en dat ‘ze alles van je mogen weten
als je toch niets te verbergen hebt’. In de besloten omgeving waarin men de vragenlijst
voor het kwantitatieve onderzoek heeft ingevuld, is ruimte voor de eigen individuele
afweging.8

                                                     
8 Het kwantitatieve onderzoek is uitgevoerd door middel van de zogenoemde CASI-methode: mensen vullen

daarbij thuis de vragenlijst in op hun PC en zenden deze via hun modem terug, zonder tussenkomst van een

enquêteur en in de beslotenheid van de thuissituatie.
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Het groepsproces in een groepssessie versterkt emoties hetgeen invloed heeft op de
rationele afweging die mensen maken. Dat is een gegeven op zich. Dit effect (‘group-
think’) kan zich immers evengoed voordoen in andere situaties waarin mensen in
groepsverband met vragen rondom de bescherming van persoonsgegevens worden
geconfronteerd, zoals in discussies met anderen of door media-uitingen waarmee zij
worden geconfronteerd. De les mag zijn, dat mensen in groepen niet noodzakelijkerwijs
zeggen wat zij écht denken of vinden en misschien zelfs wel steun van anderen moeten
ervaren voordat zij zich durven uit te spreken. Als het CBP zich actief meldt in de
publieke opinie, vervult het hierin een rol: ook degene die wil opkomen voor het belang
van de bescherming van persoonsgegevens weet zich dan gesteund door een partij met
autoriteit. Het CBP reikt hun dan de argumenten aan om zich in discussies teweer te
stellen. In de discussies zagen we dat mensen niet beschikken over dit type argumenten
en dan moeilijk overheersende opinies kunnen pareren.

In het onderzoek zijn we niet nagegaan in hoeverre het achterblijvende vertrouwen van
burgers in de wijze waarop organisaties met persoonsgegevens omgaan terecht is. We
hebben immers geen objectieve meting uitgevoerd van de manier waarop organisaties
met persoonsgegevens omgaan.

Parallel aan discussies over sociale veiligheid, zit er ook aan de bescherming van
persoonsgegevens zowel een objectieve als een subjectieve kant. Als het gaat om de
subjectief beleefde zekerheid dat er met jouw persoonsgegevens goed wordt
omgesprongen, levert het onderzoek ten minste een communicatie-opdracht op om in te
spelen op het gevoel dat men ‘toch alles al van je weet’ en het gebrek aan vertrouwen in
organisaties.

Een vraagpunt is in hoeverre het CBP een rol voor zichzelf ziet weggelegd. Als toezicht-
houder heeft zij er hoe dan ook een rol in, organisaties te stimuleren zorgvuldig en naar
de letter van de wet om te gaan met de bescherming van persoonsgegevens.
Discussievragen zijn:
� Moet zij bijdragen door middel van communicatie en voorlichting aan een maat-

schappelijk klimaat waarin het vertrouwen in de manier waarop organisaties omgaan
met persoonsgegevens groeit, of is dat een verantwoordelijkheid voor deze organi-
saties zelf?

� En als het CBP daarover zou gaan communiceren, wat moet daar dan tegenover staan
van de kant van deze organisaties?

4.2 Het bestaan en het nut van wetgeving

Tegen de achtergrond van de steun die men uitspreekt voor de bescherming van per-
soonsgegevens, is er in de Nederlandse samenleving onmiskenbaar draagvlak voor
wetgeving die de bescherming van persoonsgegevens ten doel heeft. Niet minder dan
92% van de burgers zegt desgevraagd (zeer) veel belang te hechten aan wetgeving op dit
terrein.
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Hoewel uit het kwalitatieve onderzoek het beeld naar voren komt dat het effect van de
wet wellicht niet groot is als het gaat om de preventieve werking, herkent men er de
verankering in van een maatschappelijke norm over de bescherming van persoons-
gegevens. Als men overtredingen constateert, fungeert de wet bovendien als middel om je
recht te halen.

De norm die de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) aan de samenleving oplegt,
wordt daarbij door een meerderheid van de bevolking als voldoende beschouwd. Hoewel
het kennisniveau laag is - en deze uitkomst dus met enige voorzichtigheid moet worden
geïnterpreteerd – zegt 55% van de mensen dat de mate waarin de wet bescherming biedt
goed is. Een kwart van de mensen vindt het niveau van wetgeving laag, kleine groepen
burgers vinden het te hoog of juist te laag. Aan de verschillende dimensies van de be-
scherming van persoonsgegevens - die in het onderzoek zijn voorgelegd en ook in de wet
zijn opgenomen - hechten burgers een hoog belang.

De kennis over de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) is niet hoog. Ongeveer de
helft van de Nederlanders kan de wet spontaan noemen, al is de geholpen bekendheid
veel hoger.

Er lijkt – althans op basis van dit onderzoek9 - weinig aanleiding om er bij kabinet of
Kamer op aan te dringen dat de WBP veranderd zou moeten worden. De wet heeft de
steun van een meerderheid van de bevolking.

Burgers hechten groot belang aan de verschillende dimensies van de bescherming van
persoonsgegevens. Deze zijn al in de wet geborgd. Anders gezegd: de wet regelt wat een
meerderheid van de mensen geregeld wil zien, maar in hoeverre is men zich dat bewust?
Een conclusie mag met andere woorden zijn dat het kennisniveau van burgers verbeterd
kan worden door middel van informatie en voorlichting.

4.3 Het bestaan en het nut van het CBP

De houding van burgers over de toegevoegde waarde van het CBP kan op een directe en
op een indirecte wijze aan het onderzoek worden ontleend. Direct, door na te gaan of men
het CBP kent. Indirect, door de rol van het CBP te wegen tegen het belang dat burgers
hechten aan de bescherming van persoonsgegevens en de manier waarop hier vervolgens
in de praktijk mee wordt omgesprongen.

In directe zin lijkt het CBP voor burgers geen grote rol te spelen. Gevraagd naar de
organisaties waartoe zij zich zouden wenden als ze problemen hebben met de bescher-
ming van persoonsgegevens, noemen burgers het CBP niet of nauwelijks. In eerste
instantie zouden zij zich wenden tot de organisatie waarmee zij problemen hebben, in
tweede instanties wordt een scala van andere organisaties genoemd – wel vaak aan de
overheid gelieerd – maar het CBP komt in de lijst bijna niet voor.

                                                     
9 Er komt nog een evaluatie van de Wbp, die ook andere aspecten bestrijkt zoals uitvoerbaarheid en de

handhaafbaarheid.
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In indirect opzicht is het CBP echter van groot belang voor burgers. Zij hechten immers
een hoog belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Bovendien spreken zij uit
minder vertrouwen te hebben in de manier waarop organisaties met hun persoons-
gegevens omgaan dan op grond van het belang ervan gerechtvaardigd zou zijn. Aan de
functie die het CBP vervult in de Nederlandse samenleving, is met andere woorden zeer
zeker behoefte.

Een vraagpunt voor het CBP is waarop de aandacht zich moet richten. Dat heeft twee
kanten.

Als het gaat om de vindbaarheid van het CBP voor burgers – als instantie waar men
terecht kan als het gevoel bestaat dat er met de bescherming van persoonsgegevens wordt
gerommeld – is de top of mind awareness laag: slechts een enkeling noemt het CBP. Op
zich is het helemaal niet nodig dat burgers zich direct tot het CBP wenden bij problemen
omdat het eigenlijk beter is als burgers hun problemen zelf weten op te lossen met de
organisaties waarmee men in de clinch ligt. Van belang is dan wel te toetsen in hoeverre
deze organisaties klachten en problemen bevredigend oplossen. Mogelijk kan het CBP
daar een rol in spelen. Bovendien is wel van belang dat burgers weten dat het CBP kan
fungeren als ‘toevluchtsoord’ als men er zelf niet uitkomt. Hoewel de bekendheid van het
CBP als ‘tweede instantie’ niet is gemeten, biedt het onderzoek geen aanknopingpunten
om aan te nemen dat veel burgers het CBP wél in deze rol kennen.

Als het gaat om de kwaliteit van de bescherming van persoonsgegevens in de Neder-
landse samenleving, wordt het gebrek aan vertrouwen opnieuw van belang: we zien een
aanzienlijk verschil in het belang dat mensen aan de bescherming van persoonsgegevens
hechten en het vertrouwen dat zij hebben in verschillende organisaties die gegevens in
hun bezit hebben. Het is een kwestie van kiezen of het CBP moet bijdragen aan het
verkleinen van dit gat door enerzijds instanties en bedrijven te volgen in de manier
waarop zij daadwerkelijk omgaan met gegevens en anderzijds te communiceren over de
mate van vertrouwen die burgers mogen hebben. Als het CBP die kant op gaat, is dat ook
een keuze voor een pro-actieve opstelling, waarin het CBP niet alleen een  toezicht-
houdende functie vervult maar bijdraagt aan de kwaliteit waarmee er in de Nederlandse
samenleving met persoonsgegevens wordt omgesprongen door informatie en voorlichting
en een stimuleringsbeleid.
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5 Aanbevelingen

5.1 Het onderzoek en het Beleidsplan 2005 - 2008

In het  Beleidsplan 2005 – 2008 heeft het CBP op tal van de vragen die in hoofdstuk 4
zijn geagendeerd al een antwoord geformuleerd. Wij beschouwen de uitkomsten van het
onderzoek als een steun in de rug van de keuzes die het CBP in dit beleidsplan maakt. In
de verdere externe communicatie rond het Beleidsplan kan het onderzoek een rol spelen
ter onderbouwing en legitimering van de gemaakte keuzes.

Zo durven wij de conclusie aan dat het CBP niet alleen staat in de zorg die het uitspreekt
over het terreinverlies voor het belang dat gehecht wordt aan de bescherming van per-
soonsgegevens. Wel degelijk is er veel steun voor wetgeving op dit punt en voor de
verschillende aspecten waar de WBP een waarborg voor vormt. Zouden we onderzoek
hebben gedaan naar het belang dat mensen hechten aan veiligheid en terreurbestrijding,
dan zou daaraan zonder twijfel een hoog belang worden gehecht, maar dat is nog niet
hetzelfde als te zeggen dat de bescherming van persoonsgegevens geen plaats in ons
maatschappelijk stelsel van normen en waarden meer toekomt.

Wij denken kortom dat er alle aanleiding is voor het inzetten van de communicatie-
strategie, zoals die in het beleidsplan al wordt aangekondigd. Natuurlijk gaat het daarbij
om informatie en voorlichting – er is sprake van een informatie-achterstand - maar zeker
zien we in het onderzoek steun voor de keuze om de maatschappelijke waarde van de
bescherming van persoonsgegevens te agenderen in de maatschappelijke discussie.

Wij zijn daarbij wat minder somber over het risico als wereldvreemd te worden be-
schouwd dan het CBP zelf in zijn beleidsplan: de bescherming van persoonsgegevens is
niet alleen een issue vanuit de ‘ivoren toren’, maar zeker ook een waarde waar burgers
belang hechten. Het onderzoek is daar in onze ogen ondubbelzinnig over en het CBP mag
dat uitdragen.

Wij denken dat een stem geven aan de waarde ‘bescherming persoonsgegevens’ zelfs een
steun in de rug kan zijn van diegenen die in de publieke discussie voor deze waarde
willen opkomen maar wellicht ondergesneeuwd raken, zoals we dat op micro-niveau in
de groepssessies hebben gezien. Het CBP is - volgens ons - nu nog onvoldoende
zichtbaar in de maatschappelijke discussie en kan daardoor nog niet de rol spelen van
‘morele autoriteit’ die opkomt voor de waarde van de bescherming van persoons-
gegevens. Een communicatiestrategie zou dan wel argumenten moeten aanreiken aan hen
die voor deze waarde willen opkomen. Je wilt dan immers niet – om het huiselijk te
zeggen – met de mond vol tanden staan.

Burgers zijn geneigd – zo leren we uit het onderzoek – zich eerst te wenden tot de partij
waarmee men te maken heeft bij conflicten rond de bescherming van persoonsgegevens.
In die zin klopt de uitkomst met het streven van het CBP vooral een tweedelijnspositie in
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te nemen. De vraag is evenwel of het CBP deze tweedelijnspositie al inneemt en onze
inschatting is dat dat nog niet het geval is bij burgers. Men noemt immers tal van andere
organisaties, maar nauwelijks het CBP. We denken dat de bekendheid van het CBP en de
kennis van de (inhoud van de) wet hiervoor nog tekort schieten, hetgeen een
communicatie-inspanning rechtvaardigt.

We hebben geen onderzoek gedaan naar de rol die het CBP speelt in de ogen van organi-
saties die met persoonsgegevens omgaan. Misschien dat het concept van de
‘metatoezichthouder’ hier al wel zijn invloed doet gelden. We denken niettemin dat het
CBP deze rol nog kan versterken door de informatie uit het onderzoek te benutten om
organisaties of branches attent te maken op het gebrek aan vertrouwen van burgers in
verhouding tot het belang dat zij hechten aan zorgvuldig verwerken van
persoonsgegevens. Opvallend is immers de conclusie dat bij niet één organisatie
vertrouwen en belang in evenwicht zijn. Alleen bij de Belastingdienst komen beide
waarden bij elkaar in de buurt.

Primair zou de aandacht gericht moeten zijn op het stimuleren van organisaties om op een
betrouwbare wijze om te gaan met persoonsgegevens en dit ook goed te communiceren.
Organisaties hebben in die zin ook een belang bij certificering of een keurmerk voor
verwerking van persoonsgegevens.

Aandacht voor bescherming van persoonsgegevens brengt ook een administratieve last
met zich mee. Organisaties dienen echter te bedenken dat het ook in hun eigen belang is
als mensen vertrouwen in hen stellen. Anders gezegd: vanuit commercieel oogpunt is het
verstandig om op het punt van de omgang met persoonsgegevens een goede reputatie te
hebben. Wat een administratieve last lijkt, kan dan een investering blijken.

Het gaat bij de bescherming van persoonsgegevens lang niet alleen om persoonsgegevens
in relatie tot veiligheid of de bestrijding van terreur. In het onderzoek hebben we tal van
situaties belicht waarin mensen te maken krijgen met het afstaan van persoonsgegevens
aan organisaties. Een accent op veiligheid en terreurbestrijding ontneemt het zicht op al
die andere situaties waarin mensen wordt gevraagd persoonlijke informatie aan derden te
verstrekken.

Als we ook een subjectieve dimensie mogen geven aan de bescherming van persoons-
gegevens, dan zouden we in een samenleving moeten leven waarin mensen erop
vertrouwen dat organisaties zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens in alle domeinen
en dat is in onvoldoende mate het geval. Ook weer gegeven de keuze
‘metatoezichthouder’ te zijn, ligt hier volgens ons een opdracht voor het CBP. Wellicht
moet het CBP dus wel een stapje verder gaan dan zich te bekommeren om het “behoud
van maatschappelijk en politiek draagvlak”. Er is draagvlak voor meer dan behoud. Als
het gaat om de ‘maatschappelijke privacykwaliteit’ is er winst te boeken.
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Bijlagen
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Bijlage 1 Onderzoeksverantwoording

Dit onderzoek heeft bestaan uit een kwalitatieve en een kwantitatieve fase. In de kwali-
tatieve fase zijn  twee groepsinterviews uitgevoerd met in totaal 20 burgers. De namen en
adressen van mensen die benaderd zijn, zijn geselecteerd uit het NIPObase bestand,
waarbij onder meer is gekeken naar de indeling in zogenoemde WIN-segmenten. WIN
staat voor Waarden in Nederland. Op basis van het WIN-model zijn mensen ingedeeld in
normen en waarden-segmenten. De gesprekken zijn gevoerd bij TNS NIPO in
Amsterdam, begeleid door onderzoekers van TNS NIPO Consult en aan de hand van een
voorgestructureerde gespreksleidraad (zie bijlage 2).

Bij de gesprekken was er sprake van een meekijkfaciliteit door middel van een
videoverbinding. Een tweede onderzoeker van TNS NIPO Consult heeft het onderzoek
op deze wijze gevolgd. De banden van het gesprek zijn later getoond aan een groep
medewerkers van het CBP. De deelnemers aan de sessies hebben hiervoor vooraf
toestemming gegeven. Zij wisten dat het gesprek werd opgenomen op de band.

Het kwantitatieve onderzoek is uitgevoerd door middel van een representatieve
steekproef uit het NIPObase bestand. Van de 1.200 mensen die de vragenlijst kregen
voorgelegd, heeft 94% aan het onderzoek deelgenomen. Hiervan viel echter een deel
buiten de onderzoeksperiode en deze waarnemingen zijn niet meegenomen. Het aantal
respondenten dat in het onderzoek is meegenomen is 1.058, afgerond 88%.

Dit onderzoek is uitgevoerd met behulp van de zogenoemde CASI-methode. Deze
methode en het motief om hiervoor te kiezen, lichten we toe in de onderstaande
paragraaf.

In bijlage 3 is de vragenlijst voor het kwantitatieve onderzoek opgenomen.

CASI: onderzoek via eigen (multimedia) pc

Bij CASI (Computer Assisted Self Interviewing) werken respondenten via hun eigen
(multimedia) pc mee aan allerlei vormen van onderzoek. Vragenlijsten over de meest
uiteenlopende onderwerpen worden via modem of internet naar de respondent of een
geselecteerde groep respondenten verstuurd.

De namen en adressen van de pc-bezitters zijn in de loop der tijd door TNS NIPO zelf
verzameld en gescreend via diverse onderzoeksinstrumenten. Hierbij zijn extra
inspanningen verricht om een aanzienlijk volume te creëren in de categorie respondenten
met een laag pc-bezit (voornamelijk ouderen en lager opgeleiden). Daardoor is het
mogelijk uit de totale database steekproeven te selecteren die representatief zijn naar
leeftijd, opleiding, geslacht, et cetera.
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De voordelen van CASI
CASI biedt als onderzoeksinstrument alle voordelen van het traditionele CAPI onderzoek
(telefonisch onderzoek), zoals optimale steekproeftrekking, foutloze routing in de
vragenlijst en directe data output. Daaraan kunnen de volgende voordelen worden
toegevoegd:
� Een hoge respons. De respondent kan de digitaal verstuurde vragenlijst invullen op

het tijdstip dat dit het beste uitkomt.
� Sterk verbeterde kwaliteit van de verkregen gegevens. Door de geboden vrijheid zijn

de respondenten meer gemotiveerd, en nemen ze de tijd om bij open vragen precies te
vertellen wat hen beweegt.

� Optimale objectiviteit en privacy. Er is geen beïnvloeding door een interviewer; de
vragen kunnen in volstrekte anonimiteit worden beantwoord.

� Neutrale instructies worden via een hulpscherm verstrekt. De software is zo
gemakkelijk te bedienen dat deze ook voor ouderen en lager opgeleiden geen
problemen oplevert.

� Snelheid. De vragenlijst wordt na goedkeuring regelrecht digitaal naar de respondent
verzonden. De eerste resultaten kunnen binnen enkele dagen beschikbaar zijn.

� Geen a-typisch gedrag, omdat een huishouden slechts met een beperkte frequentie
wordt ingeschakeld en een beloning krijgt voor participatie.

� Toonmateriaal kan (in kleur of bewegend) op het scherm worden aangeboden.
� In de database is veel informatie over alle respondenten beschikbaar. Dit maakt het

mogelijk om snel onderzoek te doen naar zeer laag gepenetreerde artikelen of
diensten. Een tijdrovende screening is niet meer nodig.
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Bijlage 2 Gespreksleidraad voor het kwalitatieve onderzoek

De gespreksleidraad is een richtlijn voor het verloop van de groepsdiscussies.
Afhankelijk van de antwoorden van de respondenten en de accenten die zij leggen, zullen
is doorgevraagd.

Introductie (5 min.)
• Welkom
• Uitleg procedure interview, doel onderzoek
• Kort vragen iets over zichzelf vertellen (leeftijd, gezinssamenstelling, werkend/niet

werkend)

Bescherming persoonsgegevens (30 minuten)
• Wat verstaan jullie onder privacy?

• Wat verstaan jullie onder persoonsgegevens?

• Wat verstaan jullie onder de bescherming van persoonsgegevens?

• Hoe gaan jullie om met je eigen persoonsgegevens? (hoe bewust, ruimhartig of stipt)

• Kunnen jullie instanties noemen waar jullie persoonsgegevens bekend zijn?

• Kunnen jullie ervaringen noemen waarbij je ermee geconfronteerd werd dat instanties
over jouw persoonsgegevens beschikken?

• Wat vond je een voorbeeld van ‘hoe het hoort’?
• Wat vond je een voorbeeld van ‘hoe het niet hoort’

• Is er volgens jullie aandacht in de media voor de bescherming van
persoonsgegevens?

• Hebben jullie wel eens iets gehoord of gelezen? Zo ja, waar?
• En wat vinden jullie van eventuele discussies in de media over de bescherming van

persoonsgegevens?

• Praten jullie wel eens met anderen over het gebruik van je persoonsgegevens door
organisaties?

• Met wie?
• In wat voor situaties?
• En hoe gaat dat? Waar gaat het dan over?

• Hoe makkelijk staan jullie persoonsgegevens af? In welke situatie wel / niet
makkelijk?
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• Waar zien jullie risico’s als het gaat om jullie persoonsgegevens? Vervolgens
geholpen de volgende sectoren:
• particuliere bedrijven / werkgevers (check ook welke bedrijfstakken / sectoren)
• sociale zekerheid
• politie / justitie
• banken en financiële instellingen
• direct marketing en telecomsector (doorverkoop adressen)

• Welke aspecten van de bescherming van persoonsgegevens vinden jullie belangrijk?
En welke aspecten daarvan vinden jullie minder of niet belangrijk?

• Welke van de volgende aspecten van de bescherming van persoonsgegevens vinden
jullie belangrijk? En welke minder belangrijk? Check geholpen:
• het gebruik van je persoonsinformatie voor het eigenlijke doel
• het gebruik van je persoonsinformatie voor andere doeleinden
• wie kennis kunnen nemen van je persoonsgegevens
• de consequenties van het verstrekken van je persoonsgegevens
• eventuele botsing met andere belangen

• Hoe kijken jullie aan tegen de afweging van verschillende belangen, zoals:
• veiligheid en privacy
• voorkomen van fraude en privacy
• rechtvaardigheid en privacy
• algemeen belang en eigen privacy

• Hoe kijken jullie aan tegen bescherming van persoonsgegevens en internet?
• Wat is jullie mening over het monitoren van internet- en telefoonverkeer om

veiligheidsredenen?

• Moet er wettelijk iets geregeld zijn over persoonsgegevens? Zo ja, wat en waarom?

Wet Bescherming Persoonsgegevens (30 minuten)
• Zijn jullie bekend met het bestaan van wetten over de bescherming van

persoongegevens?
• Zo ja, hoe heet deze wet?
• Hebben jullie wel eens gehoord van de Wet Bescherming Persoonsgegevens?
• Wat is volgens jullie het doel van de Wet Bescherming Persoonsgegevens?
• Kennen jullie de inhoud van de Wet Bescherming Persoonsgegevens?
• Weten jullie welke rechten jullie hebben volgens de Wet Bescherming

Persoonsgegevens?

• Hoe denken jullie dat de naleving is van de Wet Bescherming Persoonsgegevens?
Check:
• verschillen in verwachtingen m.b.t. overheid en bedrijfsleven
• inschatting naleving (goed/slecht)
• verwachtingen met betrekking tot risico’s
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• perceptie verschillen tussen sectoren

• Vinden jullie het noodzakelijk dat er wetgeving is over de bescherming van
persoonsgegevens?

CBP (20 minuten)
• Weten jullie of er een instantie is die zich bezighoudt met de bescherming van

persoonsgegevens?
• Indien ja, weten jullie hoe deze instantie heet?

• Kennen jullie het College Bescherming Persoonsgegevens?
• Wat weten jullie over het College Bescherming Persoonsgegevens?
• Wat zijn volgens jullie de taken van het College Bescherming Persoonsgegevens?
• Welke van die taken zijn volgens jullie het meest belangrijk?
• Wat zijn volgens jullie de bevoegdheden van het College Bescherming

Persoonsgegevens?

• Welke verwachtingen hebben jullie van het College Bescherming Persoonsgegevens?
• Waarvoor denken jullie dat je als burger terecht zou kunnen bij het College

Bescherming Persoonsgegevens?
• Weten jullie waar en op welke manier je contact kunt opnemen met het CBP?
• Hebben jullie zelf ooit het CBP benaderd? Zo ja, hoe was jullie ervaring met het

CBP?
• Zien jullie wel eens berichten in de media over het CBP? (check bekendheid met

actuele kwesties)
• Zien jullie wel eens communicatie van het CBP?

Dilemmaspel (20 minuten)
In het dilemmaspel worden een aantal cases voorgelegd. De respondenten worden
gestimuleerd om een afwegingen te maken tussen twee verschillende belangen (volgens
de Marcel van Dam methode). Bij de Marcel van Dam methode wordt een dilemma steeds
scherper gesteld door de respondenten steeds verdergaande situaties voor te leggen. Dit
biedt inzicht in het denkproces en eventuele omslagpunten in de afwegingen.

• uitwisseling medische gegevens:
• tussen arts en werkgever
• tussen arts/gezondheidszorg en verzekeraar

• screenen van mensen die met kinderen werken of in aanraking komen: voorkomen
recidive versus privacy

• cameratoezicht in de openbare ruimte: veiligheid versus privacy
• bestrijding uitkeringsfraude

Afsluiting (5 minuten)
• Opmerkingen tot slot
• Bedanken voor deelname en uitgifte incentives
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Bijlage 3 Kwantitatieve vragenlijst

Inleiding
De vragen in dit onderzoek gaan over de bescherming van uw persoonsgegevens en de
wetgeving op dit terrein. Met uw gegevens worden niet alleen uw naam en adres bedoeld
maar ook andere persoonlijke gegevens, zoals bijvoorbeeld informatie over uw
koopgedrag, financiële situatie en gezondheid.

Basishouding en gedrag met betrekking tot persoonsgegevens

1 | Bent u bezorgd over het gebruik van uw persoonsgegevens?

1. Zeer bezorgd
2. Redelijk bezorgd
3. Niet erg bezorgd
4. Helemaal niet bezorgd
5. Weet niet / geen mening

2 | Overheid en bedrijven beschikken over persoonsgegevens. Er wordt soms gesproken
over de bescherming van onze persoonsgegevens. Denkt u wel eens na over de risico’s
met betrekking tot het gebruik van uw gegevens?

1. Vaak
2. Regelmatig
3. Soms
4. (Bijna) nooit
5. Weet niet / geen mening

3 | Hoe gaat u doorgaans om met het verstrekken van uw eigen gegevens?

1. Ik sta mijn gegevens eigenlijk altijd af zonder na te denken over eventuele risico’s
2. Ik sta mijn gegevens wel af, maar ik denk daarbij wel na over het doel en het gebruik

van mijn gegevens
3. Het komt wel eens voor dat ik nadat ik een afweging heb gemaakt, besluit om mijn

gegevens niet af te staan
4. Weet niet / geen mening



Burgers en hun privacy | Z1583 | © TNS NIPO Consult | februari 2005

4 | Aan welke drie organisaties (bedrijfsleven en/of overheid) denkt u als eerste als u
wordt gevraagd waar uw gegevens bekend zijn?

(open vraag, drie antwoorden)

5 | Hoe gaan organisaties volgens u om met uw gegevens?

1. Goed
2. Niet goed, maar ook niet slecht
3. Slecht
4. Weet niet / geen mening

6 | Kunt u op grond van uw persoonlijke ervaringen toelichten waarom u denkt dat
organisaties goed / slecht omgaan met uw gegevens? (Gesteld indien Q5, 1 of 3)

(open vraag)

7 | Praat u wel eens met anderen over het gebruik van uw gegevens door organisaties?

Ja
Nee

Indien ja:
1. Thuis binnen het gezin
2. Met andere familieleden
3. Met vrienden / kennissen
4. Op het werk
5. Anders, namelijk …………….
6. Ik praat nooit met anderen over de bescherming van mijn persoonsgegevens
7. Weet niet / geen mening

(not back)
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Risico inschattingen

8 | De volgende organisaties zouden kunnen beschikken over uw gegevens. Wilt u voor
elk van deze organisaties aangeven hoe belangrijk u het vindt dat zij deze gegevens op
een voor u correcte wijze gebruiken? (random) (not back)

• Artsen en ziekenhuizen
• Verzekeringsmaatschappijen
• Credit card maatschappijen
• Banken en financiële instellingen
• Werkgevers
• Politie
• Uitkeringsinstanties
• Belastingdienst
• Gemeenten
• Postorderbedrijven
• Goede doelenorganisaties
• Marktonderzoekbureaus
• Winkels
• Incassobureaus
• Deurwaarders

1. Zeer belangrijk
2. Belangrijk
3. Niet belangrijk, maar ook niet onbelangrijk
4. Onbelangrijk
5. Zeer onbelangrijk
6. Weet niet / geen mening
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9 | Wilt u ook voor elk van de organisaties aangeven of u er veel of weinig vertrouwen in
heeft dat zij deze gegevens op een voor u correcte wijze gebruiken? (random) (not
back)

• Artsen en ziekenhuizen
• Verzekeringsmaatschappijen
• Credit card maatschappijen
• Banken en financiële instellingen
• Werkgevers
• Politie
• Uitkeringsinstanties
• Belastingdienst
• Gemeenten
• Postorderbedrijven
• Goede doelenorganisaties
• Marktonderzoekbureaus
• Winkels
• Incassobureaus
• Deurwaarders

1. Zeer veel vertrouwen
2. Veel vertrouwen
3. Niet veel, maar ook niet weinig vertrouwen
4. Weinig vertrouwen
5. Zeer weinig vertrouwen
6. Weet niet / geen mening

10 | Denkt u dat er een verschil is tussen overheid en bedrijfsleven als het gaat om de
risico’s van het gebruik van uw gegevens?

1. Ja, ik verwacht dat overheidsorganisaties zorgvuldiger omgaan met gegevens
2. Ja, ik verwacht dat bedrijven zorgvuldiger omgaan met gegevens
3. Nee, ik verwacht geen verschillen tussen beide typen organisaties als het gaat om de

omgang met gegevens
4. Weet niet / geen mening
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Belang aspecten en afwegingen

11 | Kunt u voor de volgende aspecten van de bescherming van uw gegevens aangeven
hoe belangrijk u ze vindt? U kunt het belang aangeven met een rapportcijfer. (Daarbij
is 1 helemaal niet belangrijk en 10 heel erg belangrijk)(random)

Ik vind het belangrijk dat …
• … ik op de hoogte ben van het doel waarvoor mijn gegevens worden gebruikt
• … mijn gegevens uitsluitend worden gebruikt waarvoor ik ze heb gegeven
• … ik zekerheid heb dat mijn gegevens uitsluitend worden gebruikt waarvoor ik ze

heb gegeven
• … ik weet wie toegang heeft tot mijn gegevens
• … ik geïnformeerd word over de mogelijke consequenties van het geven van mijn

gegevens
• … ik de mogelijkheid heb om mijn gegevens in te zien, zodat eventuele onjuistheden

gecorrigeerd kunnen worden

1. 10
2. 9
3. 8
4. 7
5. 6
6. 5
7. 4
8. 3
9. 2
10. 1
11. Weet niet / geen mening

Bekendheid en houding WBP

12 | Kunt u de naam noemen van de wet die gericht is op de bescherming van uw
gegevens?

1. Ja, namelijk ………………
2. Nee

13 | Heeft u wel eens gehoord van de Wet bescherming persoonsgegevens (afgekort:
WBP)? (not back)

1. Ja
2. Nee
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14 | Hoeveel belang hecht u aan het bestaan van wetgeving over de bescherming van
gegevens?

1. Zeer veel belang
2. Veel belang
3. Noch veel noch weinig belang
4. Weinig belang
5. Zeer weinig belang
6. Weet niet / geen mening

15 | De mate van bescherming van persoonsgegevens die wordt geboden door de
Nederlandse wetgeving is …

1. Te hoog
2. Goed
3. Laag
4. Te laag
5. Geen mening

16 | Cases

Cases
Nu leggen wij u een tweetal cases voor die te maken hebben met de bescherming van uw
gegevens. Kunt u voor deze cases steeds aangegeven wat uw keuze is.

Zwarte lijst frauderend personeel
Bent u op de hoogte van het bestaan van de zwarte lijst voor frauderend personeel in de
detailhandel?

• Ja
• Nee

De Nederlandse detailhandel zet ten behoeve van fraudebestrijding een zwarte lijst op
van personeel dat gefraudeerd heeft. Het doel is dat mensen die wegens fraude zijn
ontslagen niet vervolgens bij een andere winkel worden aangenomen. Als hun gegevens
op de zwarte lijst worden geplaatst kunnen zij hierdoor vier jaar niet meer in deze
branche aan de slag.

Welke van de volgende uitspraken geeft uw mening het beste weer? (één antwoord
mogelijk; enkelvoudig)
• Ik vind een zwarte lijst van frauderend personeel acceptabel
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• Ik kan mij voorstellen dat ik een zwarte lijst van frauderend personeel onder
voorwaarden acceptabel vind

• Ik vind een zwarte lijst van frauderend personeel in geen geval acceptabel

<Indien men het acceptabel vindt, of onder voorwaarden acceptabel vindt:>
U vindt een zwarte lijst voor frauderend personeel acceptabel / onder voorwaarden
acceptabel. In hoeverre vindt u een zwarte lijst acceptabel. Kruis de uitspraak aan die uw
mening het beste weergeeft: (één antwoord mogelijk; enkelvoudig)

• Op de zwarte lijst mogen alle incidenten staan die iemand heeft begaan
• Op de zwarte lijst mogen alle incidenten staan die iemand heeft begaan, als het 100%

zeker is dat hij of zij de dader is
• Op de zwarte lijst mogen alleen incidenten staan die iemand heeft begaan, als het

100% zeker is dat hij of zij de dader is, en het om zware incidenten gaat, zoals
diefstal of geweld

Controle e-mail en internetgebruik

Bent u op de hoogte van het controleren van het gebruik van e-mail en internet door
werkgevers?

• Ja
• Nee

Veel organisaties bieden hun werknemers e-mail en internetfaciliteiten via het bedrijfs-
netwerk. De werkgever heeft een bedrijfsbelang om te controleren, er zijn immers grote
risico’s aan verbonden, zoals virussen die computers beschadigen, het lamleggen van
netwerken en het uitlekken van bedrijfsgeheimen. Veel werkgevers vinden daarom dat zij
altijd het gebruik door de werknemers mogen controleren

Welke van de volgende uitspraken geeft uw mening het beste weer? (één antwoord
mogelijk; enkelvoudig)
• Ik vind het controleren van het gebruik van e-mail en internet acceptabel
• Ik vind het controleren van het gebruik van e-mail en internet onder voorwaarden

acceptabel
• Ik vind het controleren van het gebruik van e-mail en internet in geen geval

acceptabel

U vindt het controleren van het gebruik van e-mail en internet acceptabel / onder
voorwaarden acceptabel? In hoeverre vindt u het controleren van het gebruik van e-mail
en internet acceptabel? Kruis de uitspraak aan die uw mening het beste weergeeft: (één
antwoord mogelijk; enkelvoudig)

• Het controleren van het gebruik van e-mail en internet door werkgevers mag altijd
• Het controleren van het gebruik van e-mail en internet door werkgevers mag altijd,

maar werknemers dienen hiervan vooraf op de hoogte te zijn gesteld
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• Het controleren van het gebruik van e-mail en internet door werkgevers mag
vanwege het beveiligen, maar de werkgever mag privé-informatie van medewerkers
niet inzien

17 | Als u problemen hebt met de bescherming van uw gegevens tot wie wendt u zich dan?

(open vraag)

Achtergrondkenmerken

Wat betreft achtergrondkenmerken worden de volgende sociodemografische variabelen
gevraagd:
Geslacht
Leeftijd
Sociale klasse (opleiding en beroep)


