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Geachte heer Zenger,
Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) dankt u voor uw brief waarin u zich tot ons
wendt met het verzoek te bemiddelen in uw geschil met de Nederlandse Spoorwegen N.V.
(hierna: de NS). Uit uw brief blijkt dat de NS een door u zodanig bewerkte kopie van uw
identiteitsbewijs, waardoor de pasfoto onleesbaar is, niet accepteert.
- -Het CBP ziet af van het starten van bemiddeling. Het CBP is vanwege beperkte middelen en
menskracht niet in de gelegenheid om op alle verzoeken in te gaan. Het CBP bepaalt daarom aan
de hand van de prioriteitscriteria zoals neergelegd in de 'Beleidsregels handhaving door het CBP'
(hierna: de Beleidsregels) of er voldoende aanleiding bestaat om op uw bemiddelingsverzoek in te
gaan.
In de Beleidsregels heeft het CBP criteria opgenomen op grond waarvan wordt bepaald of er
voldoende aanleiding is om tot behandeling van een verzoek over te gaan. Onder meer is van
belang of de overtreding ernstig is, structureel van aard, veel mensen treft en of het CBP zijn
handhavingsinstrumenten effectief kan inzetten. Tevens is van belang of de overtreding valt
binnen de (jaarlijkse) aandachtspunten van het CBP. Is niet aan alle criteria voldaan dan komt een
verzoek slechts in zeer uitzonderlijke situaties in aanmerking voor behandeling. Ook kan de
mogelijkheid om een zaak voor te leggen aan een geschillencommissie aanleiding geven voor het
CBP om de zaak niet in behandeling te nemen.
Het CBP zal uw bemiddelingsverzoek niet in behandeling nemen. Uit uw brief blijkt dat één van
de betrokken partijen volhardt in haar standpunt en kennelijk niet tot bemiddeling bereid is.
Desalniettemin wil het CBP u - al dan niet ten overvloede - het volgende mededelen.
In artikel37,lid 2, Wet bescherming persoonsgegevens is geregeld dat de verantwoordelijke de
zorg moet dragen voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit van de verzoeker. Dit om te
voorkomen dat iemand door het gebruik van de naam van een ander gegevens over deze kan
krijgen.
De verantwoordelijke zou bijvoorbeeld, wanneer het belang van de betrokkene daardoor niet kan
worden geschaad, de gegevens slechts naar het adres dat in de registratie staat vermeld kunnen
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verzenden. In andere gevallen kan de verantwoordelijke vragen om een kopie van uw rijbewijs,
paspoort of een ander identiteitsbewijs op te sturen. Als u geen kopie van uw legitimatiebewijs
wilt versturen, dan is er eventueel de mogelijkheid uw legitimatiebewijs ter plaatse te tonen aan
de verantwoordelijke en op deze wijze inzage te verkrijgen.
De Memorie van Toelichting bij de Wet bescherming persoonsgegevens stelt dat het afhangt van
de aard van de registratie welke waarborgen in een bepaald geval voldoende zijn. Het is in
beginsel aan de verantwoordelijke zelf om te beoordelen welke waarborgen in het betreffende
geval nodig zijn bij de vaststelling van de identiteit van de verzoeker.

Hoogachtend,
Namens het C.-ollege bescherming persoonsgegevens,

/t~·
Medewerker Frontoffice
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