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Privacyverklaring

De IBD stelt Zoom privacyvriendelijk in (privacy by default)

Tijdens de interactieve webinars maakt de IBD:

• gebruik van wachtwoorden om aan vergaderingen deel te nemen. 

• gebruik van unieke vergader ID’s om vergaderingen af te schermen. 

• geen gebruik van:

“cloud recording” en neemt de videoconferentie niet op. 

“local Recording” 

“automatically Transcribe Cloud Recordings” 

“attendee attention tracking” 



Even voorstellen

• Naomi (IBD) moderator 

• Paul Suijkerbuijk (VNG) neemt ons mee in de wereld van Open 

Data

• Deelnemers en privacyadviseurs IBD stellen en beantwoorden 

vragen



Programma bespreekuur

• Doel bespreekuur

• Open Data met Paul Suijkerbuijk (VNG)

• Big Data en privacy

• Overige vragen



Doelen bespreekuur

• Informatiedeling → Samen privacy issues bespreken 

• Deelnemers stellen en beantwoorden vragen

• Contacten onderhouden en nieuwe contacten maken 

• Input ophalen voor FAQs en Privacy Producten op de IBD website



Open Data

Paul Suijkerbuijk neemt ons mee in de wereld van Open Data!



Big data en privacy



AVG kader

• Verwerking van persoonsgegevens

• AVG beginselen:
• Rechtmatig, behoorlijk en transparant
• Verder verwerking en doelbinding
• Minimale gegevensverwerking
• Juistheid
• Opslagbeperking

• Profilering en geautomatiseerde besluitvorming

• Richtsnoeren EDPB en AP

Nieuw in Selectielijst 

2020, maar...



Technieken in ontwikkeling

• Big data: zoeken naar een / bepaalde correlatie(s) in een berg historische data op basis van 
door mensen  ingevoerde veronderstellingen.

• Predictive analytics: Kunnen we voorspellingen doen op basis van de gevonden correlaties?

• Machine learning / AI: algoritme is zelf in staat correlaties te vinden, te toetsen op causaliteit 
en eventueel op basis daarvan beslissingen te nemen

Big data 
analyse

Predictive

analytics

Machine 
learning / 

AI



Privacy en Big Data

Dataminimalisatie  Datamaximalisatie 

Doelbinding  

Ongerichte 
gegevensverzameling

(Data driven approach)

Transparantie   
Ondoorzichtige 

analyses 
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AI / Algoritmes

Voordelen Risico’s

Snelle en potentieel betere besluitvorming Ethische vraagstukken

Kostenbesparing Profilering en geautomatiseerde 

besluitvorming

Black box

Kwaliteit van gebruikte data

Rechten van betrokkenen



Pseudonimiseren en anonimiseren

• Pseudonimiseren: herleidbaar
• Daarom nog steeds sprake van persoonsgegevens

• Anonimiseren: onherleidbaar
• Opinion 05/2014 on Anonymisation Techniques, (WP29, niet ‘endorsed’ 

door EDPB, maar nog steeds relevant)

(1) Inzicht in mogelijkheden om anonimisering terug te draaien
(2) Orginele data niet meer beschikbaar

• Twee benaderingen: randomization (noise addition), generalization



Art. 6 lid 4 AVG: Wanneer de 

verwerking voor een ander 

doel dan dat waarvoor de 

persoonsgegevens zijn 

verzameld niet berust op 

toestemming van de 

betrokkene of op een 

Unierechtelijke bepaling of een 

lidstaatrechtelijke bepaling die 

in een democratische 

samenleving een 

noodzakelijke en evenredige 

maatregel vormt ter 

waarborging van de in artikel 

23, lid 1, bedoelde 

doelstellingen houdt de 

verwerkingsverantwoordelijke 

bij de beoordeling van de 

vraag of de verwerking voor 

een ander doel verenigbaar is 

met het doel waarvoor de 

persoonsgegevens 

aanvankelijk zijn verzameld 

onder meer rekening met: (...) 

(a t/m e)



Vraag

• Ingezonden vraag: Aandacht voor datawarehouses. Doel is het 
genereren van managementinformatie voor beleidsvorming. 
Hiervoor worden persoonsgegevens verwerkt. Om technische 
redenen ook bsn. Beleidsvorming is op zichzelf wel een legitiem 
doel. Maar hoe zit het dan met de proportionaliteit en 
subsidiariteit?



Vraag 

• Ingezonden vraag: Wanneer je als overheidsorganisatie 
samenwerkt met commerciële partijen met betrekking tot het 
verzamelen van data en het openbaar maken hiervan, waar 
moet je dan op letten?



Vraag

• Ingezonden vraag: Ik ben naast privacybeheerder ook 
gegevensbeheerder en ben nieuwsgierig hoe er wordt omgegaan 
met de mogelijkheden om meer te doen met gegevenssets (doen 
wij als gemeente nog zelf vrij weinig mee en ik zou daar meer over 
willen leren) 



Vraag 

• Ingezonden vraag: Wanneer is iets BIG data, hoe zit dat bij 
een kleine gemeente?



Vraag

• Ingezonden vraag: Hoe bouw je een verantwoord en Avg-
compliant datawarehouse op?



Vraag 

• Ingezonden vraag: Welke richtlijnen/mogelijkheden zijn er voor 
big data-analyse op een combinatie van gemeentelijke bronnen 
(over afdelingen heen)?



Vraag 

• Ingezonden vraag: Pseudonimiseren en anonimiseren:
Wanneer is er sprake van passende pseudonimisering? Is daarvoor een 
gemeentelijke "Big Data" handreiking te geven? 

• Voor gebruik van bijzondere en gevoelige(kind, strafrechterlijk, bepaalde 
doelgroepen in de samenleving) persoonsgegevens: Is pseudonimisering niet 
voldoende?

• Anonimiseren is vaak in de "verzamelfase" een utopie maar wel te realiseren in de 
"analysefase" en in de "presentatiefase“. Onder welke vereisten zou dit voldoende 
kunnen zijn voor verzamelen van bijzondere en gevoelige data?

•
Zou een landelijke DPIA voor Big data zoals WvGGZ mogelijk zijn en van 
toegevoegde waarde en passend kunnen zijn?



Vraag 

• Ingezonden vraag: Hoe hou je intern controle op een juiste en 
zorgvuldige omgang met persoonsgegevens bij de 
informatiehonger en verzameldrift van de organisatie, bijvoorbeeld 
bij de aanpak van ondermijning?



Vraag

• Ingezonden vraag: Wat gaat de Wet open overheid voor gevolgen 
hebben voor de bescherming van persoonsgegevens?
Welke toekomstige ontwikkelingen bedreigen de privacy?



Delen

Heeft iemand behoefte aan documenten en heeft iemand anders 
die om te delen?



Evaluatie bespreekuur

Adviezen en tips voor verbetering? 

Suggesties voor vervolgonderwerpen? 

• Niet behandelde vragen worden nagestuurd.

• Contact:  privacy@vng.nl


