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Onderwerp
Privacy in aanbestedingsprocedures

Geachte heer Van Zanen,
Bij de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: AP) zijn meerdere signalen binnen gekomen over de
publicatie van (bijzondere) persoonsgegevens op de website TenderNed. Door een aantal gemeenten zijn
bij aanbestedingen van leerlingenvervoer voor kinderen met een zorgvraag ofbeperking
persoonsgegevens gepubliceerd. Het gaat hierbij onder meer om adresgegevens, geboortedata,
schoollocaties en een aanduiding van beperkingen.
Op grond van de ontvangen signalen en berichtgeving in de media heeft de AP contact gehad met enkele
gemeenten en heeft informeel onderhoud plaatsgevonden met PLANOo, het Expertisecentrum
Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken, de beheerorganisatie van TenderNed.

Verwerking persoonsgegevens

Er zijn vele soorten persoonsgegevens. Voor de hand liggende gegevens zijn iemands naam, adres en
woonplaats. Maar ook telefoonnummers en postcodes met huisnummers kunnen onder omstandigheden
persoonsgegevens zijn.

Daarnaast zijn er de zogenaamde bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gevoelige gegevens als iemands
ras, godsdienst of gezondheid. Deze zijn door de wetgever extra beschermd.
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De Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: Wbp) bevat een limitatieve opsomming van de gronden
die een verwerking van persoonsgegevens rechtvaardigen. Grondslagen in de Wbp voor
gegevensverwerking zijn bijvoorbeeld toestemming van de betrokkene, nakoming van een wettelijke
verplichting, het uitvoeren van een publiekrechtelijke taak, of het behartigen van een gerechtvaardigd
belang.

Verwerking bijzondere persoonsgegevens

Verwerking van bijzondere persoonsgegevens zoals informatie over iemands gezondheid (bijvoorbeeld
iemands beperkingen) is in beginsel verboden. Het verwerken van deze gegevens kan ingevolge artikel 23,
eerste lid, onder a, van de Wbp in deze gevahen slechts plaatsvinden met de uitdrukkelijke toestemming
van betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger.

Het verwerken van persoonsgegevens moet noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van de wettelijke
zorgplicht van gemeenten voor het leerlingenvervoer. Verwerking van gegevens is niet noodzakelijk als
met minder gegevens kan worden volstaan of als er een andere, minder ingrijpende manier is om hetzelfde
doel te bereiken. Bijvoorbeeld als kan worden volstaan met anonieme data of metadata.

De AP heeft in het contact met desbetreffende gemeenten aangegeven dat de noodzakelijkheid van de
publicatie van persoonsgegevens in geval leerlingenvervoer wordt aanbesteed, op voorhand niet vast staat.
Gemeenten stelden daarop vast meer gegevens openbaar gemaakt te hebben dan strikt noodzakelijk was
in het kader van de aanbestedingsprocedure. De gemeenten hebben inmiddels de documenten met
persoonsgegevens van kinderen van TenderNed laten verwijderen.

Het gesprek tussen de AP en PIANOo heeft op 11 september 2017 plaatsgevonden. Naar aanleiding van de
berichtgeving in de media heeft PIANOo reeds uit eigen beweging in haar nieuwsbrief aan gebruikers op
deze problematiek gewezen. Daarnaast is op de website van het Expertisecentrum Aanbesteden aandacht
gevraagd voor privacygevoelige informatie in aanbestedingsdocumenten.1

Voorop staat dat de verantwoordelijkheid voor de ínhoud van documenten bij de gemeente zelf ligt.
PIANOo heeft aangegeven dat zij op korte termijn een waarschuwing in TenderNed opneemt om
aanbestedende diensten op deze verantwoordelijkheid te wijzen. Gemeenten besteden echter ook via
andere systemen aan. Ook dan dienen zij zich bewust te zijn van hun verantwoordelijkheid op het gebied
van bescherming van persoonsgegevens.

1 https://www.Di3noo.nl/actueel/nieuws/orivacvgevoelige-informatie-in-aanbestedingsdocumenten
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De AP vindt het belangrijk dat dit onderwerp onder de aandacht van uw leden wordt gebracht. Temeer nu
door een aantal gemeenten is aangegeven dat er te weinig oog is geweest voor privacy van leerlingen in
aanbestedingen van leerlingenvervoer.

Mede in het licht van de Algemene verordening gegevensbescherming, die vanaf 25 mei 2018 van
toepassing zal zijn, acht de AP het van belang om mogelijke onrechtmatige verwerking van (bijzondere)
persoonsgegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Goede voorlichting, ook door u aan uw leden, kan
daaraan bijdragen.

De AP verzoekt u deze brief onder de aandacht te brengen van uw leden en verneemt graag de wijze
waarop u dit heeft gedaan.

onsgegevens,

. Tomesen
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