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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” 



Spelregels 

Rollen beSpreekuur

• Naomi (IBD) is moderator 

• Privacyadviseurs IBD introduceren thema’s en helpen bij 

beantwoording vragen 

• Deelnemers stellen en beantwoorden vragen



Spelregels 

1. Tijdens inleiding iedereen op mute, vragen/opmerkingen via de chat. 

2. Gedurende de hele sessie kan ingebroken worden.

3. Tijdens discussie ‘hand opsteken’ voor input of in de chat aangeven.

4. Geen gevoelige persoonsgegevens delen.

5. Sessie wordt niet opgenomen of gefotografeerd door ons en door 

jullie.



Terug naar de 
werkplek?



Programma bespreekuur

1. Corona & Privacy 

2. Actualiteiten: 

• Update AP: smart cities

• Privacy Shield/Schrems II



Corona op de werkvloer 

Ingezonden vraag: Uiteraard denken we vanuit de medewerker, die 
moeten we beschermen, maar in hoeverre mag je de organisatie 
beschermen of die andere medewerker?

Waar zit de ruimte om dingen als organisatie gewoon te doen omdat dat 
op dat/dit moment het juiste lijkt te zijn, misschien niet voor iedereen 
maar wel voor de meesten (dus vervelend voor de een maar goed voor 
de ander) of voor de bedrijfsvoering en niet de wens van de 
medewerker? m.a.w. bestaat er nog zoiets als nood breekt wet? 
Uiteindelijk is het onmogelijk om het voor iedereen goed te doen, hoever 
moet een organisatie daarin gaan in deze tijden.



Corona op de werkvloer 

• Koortsmetingen → Geen nieuw kader vanuit privacyrecht 

1. Alleen met behulp van (bedrijfs)arts medische gegevens verwerken.

2. Als werkgever zelf testen niet toegestaan. De (bedrijfs)arts mag testen 
en deelt de uitslag alleen met de werknemer.

3. Werknemers mogen naar huis gestuurd worden bij koorts en 
verkoudheid.

4. Werknemer hoeft niet te vertellen dat hij Corona heeft.



Corona op de werkvloer 



Corona op de werkvloer 



Corona op de werkvloer 



Corona op de werkvloer 

Belgische toezichthouder heeft visie aangescherpt (zie GBA, 

Koorts meten in het kader van de strijd tegen COVID-19, 5 

juni 2020).

• Het opnemen van iemands temperatuur kan (toch) onder de 

reikwijdte van de AVG vallen. Dit speelt als de 

temperatuurmeting “op een geavanceerde digitale wijze 

plaatsvindt, wat het geval is als men automatisch (of vanop 

afstand) de huidtemperatuur van een persoon meet.” 

• De GBA stelt expliciet dat het gebruik van digitale 

geavanceerde koortsscanners, hittecamera’s of andere 

geautomatiseerde systemen die de waarde van 

lichaamswarmte meten op zich een verwerking van 

persoonsgegevens over gezondheid inhoudt en dus niet 

toegelaten is. Want gaat verder dan het louter aflezen van 

iemands temperatuur en kwalificeert als geautomatiseerde 

verwerking. 

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/koorts-meten-het-kader-van-de-strijd-tegen-covid19


Corona op de werkvloer 



Corona op de werkvloer 

• Werkplekbezettingsapps – doel = Meten bezettingsgraad op 
kantoor VNG Privacyforum

https://forum.vng.nl/do/question?id=2218136-7175657374696f6e


Corona op de werkvloer 

• Werkplekbezettingsapps + bron & contactonderzoek?

Ingezonden vraag: We gaan vanaf 1 september gebruik maken van Topdesk

als reserveringssysteem voor een werkplek (max 100 in het gebouw). De 

projectgroep wilde graag dit systeem ook inzetten voor mogelijk bron- en 

contactonderzoek t.b.v. de GGD (indien de directie besluit dit te willen gaan 

opzetten). Dat is een ander doel en nog even los hiervan en de technische 

complicaties, niet iedereen hoeft te reserveren (vitale functies werken met 

rooster, bestuur/leidinggevenden), waarmee dit systeem onvoldoende 

geschikt is. Topdesk exit in deze. Ik zou graag willen weten hoe andere 

organisaties een registratie t.b.v. bron- en contactonderzoek voor de GGD 

gaan opzetten/hebben opgezet. Aandachtspunten: volledig, dataminimalisatie, 

toestemming, bewaartermijn?  



Corona op de werkvloer 

• Werkplekbezettingsapps – doel = Meten bezettingsgraad op kantoor

• Bestaande systemen mogelijk ipv app? (Office365)

• Wel een app? In beide gevallen:
• Alleen voor doelen waarvoor een grondslag bestaat (toestemming is niet geldig 

in wn-wg relatie)

• Zoveel mogelijk geanonimiseerd - dataminimalisatie

• Geen monitoringstool voor werkgever

• Advies FG en mogelijk instemming OR

• Experimenten met uitbreiding met andere slimme systemen 
(klimaatbeheersing, slimme lockers etc.) > Smart office

• Topic op VNG Privacyforum

https://forum.vng.nl/do/question?id=2218136-7175657374696f6e


CoronaMelder

• De app voor 

digitale aanvulling 

van het regulier 

bron- en 

contactonderzoek



CoronaMelder



CoronaMelder

• Advies AP op voorafgaande raadpleging (6 augustus) 

• Zonder wettelijke grondslag geen notificatie-app

• Afspraken nodig met Google en Apple

• Backend moet voldoen 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2020/08/17/brief-autoriteit-persoonsgegevens-bij-advies-over-de-app-coronamelder


CoronaMelder

• Kamerbrief over de voortgang van de app CoronaMelder (17 augustus)

• 1 september landelijke introductie als positief advies van AP en 

uitvoeringstesten positief (5 testregio’s GGD) 

• Explicitering van de bestaande wettelijke grondslag op advies AP 

(spoedwetprocedure). 

• Beheer backend/database van Belastingdienst naar CIBG en de hosting 

van de backend bij KPN. 

file:///C:/Users/eliet/Downloads/Kamerbrief+over+Voortgang+CoronaMelder.pdf


Corona & digitalisering 

• Rapport “Dichterbij door 

digitalisering: Een 

manifest voor de 

Digitale Overheid in het 

(post) corona tijdperk”.

https://www.privacy-web.nl/cms/files/2020-08/manifest-dichterbij-door-digitalisering.pdf


Corona & cybercrime 

• Rapport INTERPOL Global Assessment 

Report Cybercrime & COVID-19 (uitgevoerd 

van april tot mei 2020 – op basis van input 

194 lidstaten). 

• Cybercriminelen: 

• verleggen mogelijk hun doelwitten van 

individuen en kleine bedrijven naar grote 

bedrijven, overheden en kritieke 

infrastructuur.

• profiteren mogelijk van toegenomen 

kwetsbaarheden in de beveiliging. 

https://www.privacy-web.nl/cms/files/2020-08/covid-19-cybercrime-analysis-report-august-2020.pdf


Corona & cybercrime 



Actualiteiten: Smart cities

Update AP over onderzoek smart cities – augustus 2020: Het onderzoek richt zich op 

gegevensverwerkingen in de openbare ruimte met sensoren en andere technologieën



Actualiteiten: Smart cities



Update AP – smart cities

• Voorwaarden wifi-tracking (brief minister): 
• Aanwezigheid grondslag: Artikel 6 lid 1 sub e AVG: noodzakelijk uitvoering 

publieke taak: “Daarvan zal bijvoorbeeld sprake kunnen zijn als toepassing van deze methode 
nodig is voor het handhaven van de veiligheid of het bewaken van de openbare orde. Aan het 
noodzakelijkheidscriterium waaraan hier ook getoetst dient te worden, wordt uitsluitend voldaan 
wanneer de desbetreffende gemeentelijke taak niet anderszins of met minder ingrijpende middelen 
of alternatieven kan worden vervuld”

• Limitering in tijd en plaats en limitering bewaartermijnen

• Informatieplicht “Dit moet gebeuren op het moment dat de gegevens worden vastgelegd. 

Denkbaar is het gebruik van waarschuwingsborden in de straten of het gebruik van online kaarten 

waarop te zien is waar de sensoren opgesteld staan,”

https://vng.nl/sites/default/files/2020-06/brief-wifi-tracking-min-voor-rechtsbescherming.pdf


Update AP- Smart cities



Update AP – smart cities



Update AP – smart cities

• DPIA-tool van de IBD > IRPA

• Leer van elkaar ipv het wiel zelf opnieuw uit te vinden



Privacy Shield/Schrems II



Privacy Shield/Schrems II

• AVG: aanvullende regels voor doorgifte 
van persoonsgegevens van Nederland 
naar buiten de EER (= EU + 
Noorwegen, Liechtenstein, IJsland)

• Doorgifte (hoofdstuk 5 AVG) mogelijk 
bij:
(a) Adequaatheidsbesluiten 
(b) Standard contractual clauses
(SCC’s) modelcontracten
(c) Binding corporate rules (BCR’s)
(d) Overeenkomst goedgekeurd door 
AP
(e) Artikel 49 AVG uitzonderingen 
(zie EDPB opinie) 

(f) voor de VS: Privacy Shield

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_2_2018_derogations_en.pdf


Privacy Shield/Schrems II

• SCC’s/modelcontracten geldig, maar:

“Het Hof benadrukt dat dit besluit een verplichting invoert voor de 
gegevensexporteur en de ontvanger van de doorgifte om vooraf na te 
gaan of het beschermingsniveau in acht wordt genomen in het derde 
land, en dat het besluit de ontvanger verplicht om de gegevensexporteur 
in kennis te stellen indien hij niet in staat zou zijn om de 
standaardbepalingen inzake gegevensbescherming na te leven. De 
gegevensexporteur moet in dat geval de doorgifte van gegevens 
opschorten en/of de overeenkomst met de ontvanger beëindigen.”

Hof van Justitie van de Europese Unie

PERSCOMMUNIQUÉ nr.91/20



Privacy Shield/Schrems II

• Guidance EDPB



Privacy Shield/Schrems II



Privacy Shield/Schrems II

• Zie actuele advies IBD voor gemeenten:

• Inventarisatie verwerkingen welke zijn gebaseerd op PS of SCCs

• Nieuwe grondslag nodig voor doorgifte voor PS-doorgiftes

• Aanpassen privacyverklaringen

• Nieuwe verwerkingen → kies verwerker en subverwerker in de EER

• Let op beveiliging → encryptie van data zodat de verwerker buiten EER geen toegang heeft

https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/nieuws/gevolgen-ongeldigheid-privacy-shield-voor-gemeenten/


Actualiteiten – overig? 



Delen

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



Planning (be)Spreekuren 

• 9 september: Cameratoezicht & privacy

• 22 september: Privacy borging en volwassenheidsniveaus

Andere onderwerpen op de planning: 

• Vroegsignalering

• Samenwerkingsverbanden 

• Pettenproblematiek in het sociaal domein

• Datapakhuis (open data)



Evaluatie bespreekuur

Adviezen en tips voor verbetering? 

Suggesties voor vervolgonderwerpen? 

• Niet behandelde vragen worden nagestuurd of gepubliceerd op Q&A 
pagina.

• Contact:  privacy@vng.nl


