
Privacy actualiteiten voor 
gemeenten

29 juni 2021



Doel bijeenkomst

• Privacy actualiteiten van het afgelopen kwartaal (april-juni)

• Met name: uitwisselen kennis, ervaringen en evt producten

• Indeling in categorieën:

(1) Algemeen (internetonderzoek, corona, algoritmes en AI, ransomware)
(2) Publicaties (nieuwe modelcontracten, OR-privacyboekje)
(3) AP berichtgeving (Enschede, CP&A, PVV Overijssel, verzwaard toezicht 
gemeente)
(4) Wetgeving (Wpg)
(5) IBD privacyproducten



1 Algemeen

1. Internetonderzoek door gemeenten

2. Privacy en corona

3. Algoritmes, AI en machine learning

4. Ransomware



1.1 Online monitoren door gemeenten



1.1 Online monitoren door gemeenten

• Voorbeelden: hooligans in Den Haag, project X Haren, 
blokkeerfriezen, treitervloggers, door vloggers aangejaagde rellen 
in Utrecht

• Aanleiding: Burgemeesters in cyberspace
> Hoe: analisten of een ‘newsroom’
> Praktische vragen: intensiteit waarmee gemeenten monitoren, 
juridische kader, ethiek, organisatorische en technische knelpunten

• Informatiepositie gemeente:
(a) veiligheidshoek (politie, OM, BOA’s, jongerenwerkers)
(b) signalen uit communicatie gemeente - burgers



1.1 Online monitoren door gemeenten

• Waarom – communicatie: weten wat er speelt(79%/15%/1%), dienstverlening 
verbeteren (59%/21%/10%), inzicht in hoe gemeente wordt gewaardeerd 
(33%/41%/14%)

• Waarom – OOV: signaleren van dreigingen (43%/41%,9%), onderzoek 
gesignaleerde dreigingen (33%/39%/18%), handhaving van dreigingen 
(26%/41%/22%), opsporen strafbare feiten (9%/25%/53%)

• Doelen met elkaar verweven: informatie verzameld voor ene doel 
(dienstverlening) wordt soms gebruikt voor een ander doel (OOV)



1.1 Online monitoren door gemeenten

• Van webcare en communicatie naar handhavingsvraagstukken, in het bijzonder binnen 
OOV

• Werkwijze tool: data downloaden van social media, koppelen van eerdere informatie aan 
actuele gegevens, doorzoekbaar maken, analyseren, reageren

• Knelpunten:

• hoort de overheid wel aanwezig te zijn op social media?

• praktische aanpak voert de boventoon (tool die veel kan voor zo weinig mogelijk)

• wettelijke grondslag en waarborgen (transparantie)

• ‘verborgen’ internetrecherche

• informatie zonder context (‘oproep tot ongehoorzaamheid’)

• 24/7

• offline contact

• gekwalificeerd personeel

• Protocol internetonderzoek door gemeenten (2015) is besloten dat gemeenten alleen 
internetonderzoek mogen doen bij aantoonbare indicaties van misbruik of fraude



1.1 Online monitoren door gemeenten

Levert de monitoringstool bruikbare informatie op voor bereiken van het doel (%):



1.1 Online monitoren door gemeenten
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1.1 Online monitoren door gemeenten



1.1 Online monitoren door gemeenten

• 4 vormen van monitoren: veiligheidsrisico’s, webcare, beelden en 
meningen over overheidsinitiatieven, analyse reputatie-uitingen

• Newsrooms

• Toekomstvoorspellingen

• Politie: predictive policing, open source intelligence (OSINT) en 
‘Real Time Intelligence Centers’ (RTIC’s)

• Sociale media hebben de wereld van OOV en opsporing 
revolutionair veranderd



1.1 Online monitoren door gemeenten

• Jurdisch kader, AVG:

• Is sprake van een verwerking van persoonsgegevens?

• Is de Wpg van toepassing?

• Geldig doel en grondslag > 6.1e AVG jo. 172 Gemeentewet

• Noodzakelijk: proportionaliteit en subsidairiteit

• Beoogde verdere verwerking > 6.4 AVG

• Andere AVG-normen voor zover van toepassing (DPIA, transparantie, 
beveiliging etc)

• Privacy-analyse gedaan op leverancier van de tool voor dit 
doeleinde?

• Producten ter ondersteuning van gemeenten?



1.2 Privacy en corona

• Mag een werkgever verlangen dat werknemers zich laten vaccineren? 
Welke informatie mag de werkgever hierover verzamelen?:
> onaantastbaarheid van het menselijk lichaam (11 Gw, 7:450 BW), recht 
op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (10 Gw). Evt. vrijheid van 
godsdienst
> Inbreuk hierop mogelijk? HR: legitiem doel, noodzakelijkheid 
(proportionaliteit en subsidiariteit)

• Legitiem doel: bijv verplichte bloedtest om gevaarlijke loodwaarden te 
meten 

• Art. 7:658 BW: veilige en gezonde werkomgeving van de werknemer

• Art. 4.91 lid 6 Arbeidsomstandighedenbesluit: verplicht om voor zover 
mogelijk een vaccinatie aan te bieden ter voorkoming van een besmetting 
met ‘biologische agentia’ (zoals virussen)



1.2 Privacy en corona

• Sollicitatie: sollicitant vragen of hij/zij is ingeënt of van plan te doen

• Mag niet, want gezondheidsgegeven (algemeen: boetebesluit CP&A, 19-5-2021)

• Vaccinatie cruciaal om werk te kunnen uitvoeren? (zorgmedewerker) > werkgever kan 
verlangen dat de sollicitant een medische keuring ondergaat > bedrijfsarts

• Registratie: wie wel en wie niet geregistreerd?

• Dilemma werkgevers: veilige werkplek (Arbowet) vs geen maatregelen die inbreuk maken op 
grondrechten werknemers

• Gezondheidsgegeven > verboden te verwerken, tenzij... (9 AVG) + noodzakelijkheid

• Toestemming: kan niet. Wettelijke basis: ontbreekt op dit moment

• Vaccinatieplicht?

• Op dit moment niet

• EHRM 8 april 2021: Vavricka and others versus the Czech Republic: verplichting om kinderen 
te laten vaccineren is een toelaatbare inbreuk op art. 8 EVRM



1.3 Algoritmes, AI en machine learning



1.3 Algoritmes, AI – AI-wetsvoorstel (EDPB/EDPS)

• verbod op AI-systemen die discrimineren (bijv. indelen o.b.v. bijv etniciteit of 
geslacht)

• verbod op AI die emoties herkent

• werknemers een slechte beoordeling geven als zij te vaak ‘boos’ kijken achter 
hun computer

• werknemers die moeten glimlachen om toegang tot de werkplek te krijgen

• politie die uit voorzorg mensen staande houdt die volgens het systeem ‘boos’ 
of ‘ontevreden’ zijn terwijl zij op straat lopen.

• AI-wetsvoorstel: Dit voorstel gaat over veel verschillende systemen, maar legt 
vooral extra regels op voor systemen met een hoog risico voor burgers. Zoals 
algoritmes die gaan over toeslagen of uitkeringen van de overheid voor burgers

• Verplichtingen:

• Verplichte registratie systemen

• Certificering

• Uitleg hoe systemen werken



1.3 Algoritmes, AI en machine learning

• Algoritme: set aan instructies aan computers

• AI systemen gebruiken algoritmes voor data acquisitie, interpretatie en 
verwerken van informatie, en het bepalen van de beste acties die genomen 
zouden moeten worden om een doel te bereiken.

• Machine learning: meest ontwikkelde en besproken onderdeel van AI. Leren 
door statistiche methoden. Correlaties vinden in/tussen datasets die kunnen 
helpen in het voorspellen van bepaalde uitkomsten

• Willen – Kunnen – Mogen 



1.4 Ransomeware



1.4 Ransomware

• Het met crimineel oogmerk versleutelen van bestanden en systemen om losgeld te eisen 
voor het weer toegankelijk maken ervan 

• Dienstverleningseconomie: elke stap kent specialisten die die stap als dienst aanbieden

• ‘Big Game Hunting’: zorgvuldig geselecteerde organisaties

• Drukmiddel veranderd: versleutelen + data stelen en dreiging tot publicatie

• Verhoogd risico voor organisaties:

• Waar veel personen van afhankelijk zijn

• waar unieke en hoogwaardige kennis wordt gegenereerd

• waar verantwoordelijkheid wordt gedragen voor de verwerking van persoonsgegevens op grote 
schaal 



1.4 Ransomware

• Dreigingsbeeld IB Nederlandse gemeenten 2021/2022

• Inzicht in de belangrijkste risico’s, bedreigingen, handelingsperspectief te bieden + 
actuele voorbeelden

• Specifiek: risico’s voor de ambtelijke organisatie, het bestuur, de politiek, de inwoners en 
de ondernemers

• De IBD onderscheidt vier typen dreigingen:

1. extern en ongericht, bijv grootschalige phishing- en ransomwarecampagnes

2. intern en onbedoeld, bijv fouten van medewerkers met incidenten als gevolg

3. extern en gericht, bijv doelgerichte pogingen om geld of informatie buit te maken

4. intern en gericht, bijv fraude en ondermijnende activiteiten van eigen medewerkers.

• Transparantie helpt gemeenten om beter grip te krijgen op de materie. Ook: mensenwerk, 
vooral een zaak van management en bestuur



1.4 Ransomware

• Voorbeeld datalekmeldingen EDPB (14-1-2021)

• Ransomware with proper backup and without exfiltration

• Ransomware without proper backup

• Ransomware with backup and without exfiltration in a hospital

• Ransomware without backup and with exfiltration

• Inbreuk op beschikbaarheid, ook vertrouwelijkheid

• Factoren eerste casus: geen data gelekt althans onleesbaar (mits state-of-the-art 
encryptie), sleutel om te decrypten niet gestolen, snelheid waarmee data kan worden
hersteld uit de backup, geen gevolgen voor betrokkenen (bijv uitbetalingen op tijd)



2 Publicaties

1. Nieuwe modelcontracten

2. OR Privacyboekje



2.1 Nieuwe modelcontracten - recap

• Max Schrems vs Ierse privacytoezichthouder

• Schrems I: Safe Harbour regeling ongeldig verklaard (6-10-2015)

• Schrems II: Privacy Shield ongeldig verklaard (16-7-2020)

Rechter

Ierse DPA
Max Schrems



Tijdlijn
25-6-2013: klacht aan DPC: Fb Ierland verbieden 

gegevens door te geven aan VS

Afgewezen, want beschikking 2000/520 (safe harbor)

High Court (rechter in eerste aanleg) > prejudiciële 
vraag aan EHvJ

6-10-2015: beschikking 
2000/520 ongeldig verklaard

Fb Ierland: we gebruiken 
modelcontracten (“MCB-

besluit”)

1-12-2015: Scherms heeft 
klacht aan DPC 

geherformuleerd: MCB-besluit 
rechtvaardigt de doorgifte niet

24-5-2016: DPC: ontwerpbesluit met 
voorlopige conclusies > gevaar dat 

Amerikaanse autoriteiten de 
doorgegeven gegevens raadplegen en 
de rechtsgangen in de VS voor deze 

burgers niet verenigbaar met het 
Handvest (art. 47)

31-5-2016: DPC wend zich tot rechter met het 
verzoek het EHvJ daarover vragen te stellen

4-5-2018: rechter heeft de zaak 
prejudicieel naar het Hof verwezen

16-7-2020: PS ongeldig verklaard. Inlichtingenactiviteiten van VS 
mbt naar VS doorgegeven persoonsgegevens met name gebaseerd 

op section 702 FISA (ter ondersteuning surveillanceprogramma’s 
PRISM en Upstream) en op E.O. 12333. Beide bevatten 

onvoldoende waarborgen voor bescherming persoonsgegevens.



2.1 Nieuwe modelcontracten - Prejudiciële vragen (uitwerking in 
notes)

Prejudiciële vragen Antwoord

1: valt doorgifte aan derde land valt onder de AVG? Ja, ook als de gegevens worden verwerkt door autoriteiten in 

derde land ten behoeve van openbare veiligheid

2, 3 en 6: wat is het vereiste beschermingsniveau en welke 

aspecten moeten daarbij in acht worden genomen? 

H5 AVG + contractuele bepalingen + rechtsstelsel van dat 

derde land

8: Kan DPA de doorgifte opschorten of verbieden als derde 

land onvoldoende waarborgen biedt? 

Ja, zie 58.2 f en j

7 en 11: Is het MCB besluit (46.2.c) geldig? Aangezien de 

bepalingen in het besluit derde landen niet binden 

verschil adequaatheidsbesluit en MCB-besluit, voor een 

MCB-besluit hoeft de EC niet na te gaan of de wetgeving in 

het derde land een passend beschermingsniveau biedt, dus 

aanvullende waarborgen nodig

4, 5, 9 en 10: geldigheid Privacy Shield Ongeldig, o.a. omdat wetgeving in Amerika geen 

gelijkwaardig beschermingsniveau biedt en geen bindende 

beslissingen van de privacy ombudsman



EDPB aanbevelingen



2.1 Nieuwe modelcontracten

• Recap: doorgifte van persoonsgegevens naar derde land
(a) Adequaatheidsbesluit (45.3 AVG)
(b) Passende waarborgen
(c) Bijzondere situaties (49 AVG)

• Passende waarborgen: SCC’s (46.1 jo. 46.2c AVG)

• Bepalingen mogen in breder contract

• Andere bepalingen of meer waarborgen mag, mits ...

• Andere AVG-verantwoordelijkheden nog steeds van toepassing, 
zoals informeren betrokkenen over het voornemen van de doorgifte 
(13.1f en 14.1f)

Tot 27 juni 2025,tenzij 

verlengd (93.2 avg)

Tenzij wijziging 

Engelse GDPR?



2.1 Nieuwe modelcontracten

• Reden: AVG, ontwikkelingen in de digitale economie zoals 
complexere verwerkingsactiviteiten

• Verdere doorgifte: mits derde partij de SCC’s aanvaardt, de 
continuïteit van de bescherming op andere wijze is gewaarborgd of 
specifieke situaties (bijv geïnformeerde toestemming)

• Aandacht betrokkenen:
- Kan zich op de SCC’s beroepen en deze waar nodig te doen 
gelden
- Importeur moet betrokkenen informeren over contactpunt en 
klachten onverwijld afhandelen
- Geschil? Mogelijkheid klacht in te dienen bij AP of Rb
- betrokkenen mogelijkheid bieden zich gratis tot onafhankelijk 
orgaan voor geschillenbeslechting te wenden



2.1 Nieuwe modelcontracten



2.1 Nieuwe modelcontracten



2.1 Nieuwe modelcontracten

• Straks meer...



2.2 OR privacyboekje

• WOR: werkgever moet OR vragen om instemming voor regelingen waarvoor 
persoonsgegevens van werknemers worden verwerkt (art. 27.1k WOR, 
personeelsvolgsystemen in 27.1l WOR)

• Ook bij: wijzigen of intrekken bestaande regeling

• Initiatiefrecht (23.3 WOR)

• OR stemt niet in? > evt toestemming vragen kantonrechter (27.4)

• Zoals: personeelsdossiers, verzuimregistratie, salarisadministratie, systeem met 
dossiers waarin wordt geregistreerd welke werknemer op welk moment een 
dossier raadpleegt

• AVG: doelbinding, rechtmatigheid, juist en nauwkeurig etc.

• Voorbeelden:

• Werkgever X wil een gps-tracker in de wagens laten plaatsen.

• bedrijfswagens van werkgever X worden door sommige werknemers ook privé 
gebruikt.

• DPIA met OR. OR vraagt advies FG, omdat de DPIA vragen oproept



3 AP-besluiten

• Boete gemeente Enschede om wifitracking

• Boete voor CP&A om  privacyschending zieke werknemers > 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/boete-voor-cpa-om-
privacyschending-zieke-werknemers

• Boete PVV Overijssel vanwege niet melden datalek > 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/boete-pvv-
overijssel-vanwege-niet-melden-datalek

• AP verzwaart toezicht op gemeente > 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-verzwaart-
toezicht-op-gemeente

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/boete-voor-cpa-om-privacyschending-zieke-werknemers
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/boete-pvv-overijssel-vanwege-niet-melden-datalek
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-verzwaart-toezicht-op-gemeente


3.1 Boete gemeente Enschede (29/4)

• 06/9/2017: start metingen met sensoren
17/7/2018: klacht: wifitracking binnenstad zonder grondslag
08/5/2020: voornemen tot handhaving
14/7/2020: zienswijze B&W
14/1/2021: nadere informatie over de zienswijze

• 11 sensoren, elke sensor heeft bereik van 20-30m.



3.1 Boete gemeente Enschede (29-4)

Vraagstuk Antwoord

Verwerking van 

persoonsgegevens?

Ja, ook de gepseudonimiseerde MAC-adressen en afgeknipte varianten, 

in elke fase van het verwerkingsproces

Wie is 

verantwoordelijke?

College B&W Enschede, want zij bepalen doel en (deels) middelen:

Doel: wifitracking uitvoeren voor (o.a.) het meten van de effecten van 

gemeentelijke investeringen in de binnenstad 

Middelen: het college heeft invloed op de middelen, zoals aantal 

sensoren en locaties

Grondslag (6c, e, f) +

noodzakelijkheid

c: geen plicht in Unierecht of nationaal recht om wifitellingen te 

verrichten

e: 160 Gw (dagelijks bestuur gemeente) te ruim geformuleerd, niet 

concreet en daarmee onvoldoende voorspelbaar 

f: niet mogelijk, want wifimetingen worden gedaan voor gemeentelijke 

overheidstaken, niet ‘bedrijfsmatige handelingen’



3.1 Boete gemeente Enschede (29-4)

• AP webinar smart cities

• Burger: geeft indirect opdracht, uitoefent controle uit en is eraan onderworpen

• Raad: moet geïnformeerd zijn en controle kunnen uitoefenen

• Welke vragen stellen bij ontwikeling van deze projecten

1. doel te bereiken door deze data?

2. beperkingen dataset? (welke conclusies kun je niet trekken)

3. hoe bepaal of een smart city-toepassing effectief is? (lastig vantevoren te 
bepalen. Doelstellingen SMART formuleren)

4. zijn burgers betrokken?

5. is voldoende kennis aanwezig om in control te zijn (al je niet kunt beoordelen 
wat je in huis haalt, geen kennis over, dan is het moeilijk)



3.1 Boete gemeente Enschede – aanvullend

• Proportionaliteit: Beperken in tijd en plaats

• Subsidiariteit: minder ingrijpende methode

• Infraroodcamera: niet mogelijk om te bepalen of bezoeker terugkomt, alleen aantallen tellen (ligt aan doel 
waarvoor je telt of infraroodcamera echt een alternatief is)

• Op beelden kun je veel intelligentie toepassen (bijv: masker/bivakmuts/helm in de buurt van een 
bankgebouw) (gezichtsherkenningssystemen met mondkapje, blurren direct bij de opslag)

• Discussie over toepasselijkheid Tw > cookieregels gaan over ‘toegang tot’ informatie op devices. Zo 
ja, dan toestemming nodig.

• ePrivacyverordening: opvangen van signalen die worden uitgezonden door devices (wifitracking?) 
toegestaan indien:
(1) toestemming
(2) gebruik voor statistische doeleinden



3.2 CP&A (19-5)

• Verzuimregistratie: van 25 betrokkenen zijn verzuimredenen opgenomen met namen van 
fysieke en mentale ziektes en specifieke klachten.

• Onvoldoende beveiliging: wel specifieke link, maar geen authenticatie (TFA)

• 30.1b UAVG (re-integratie of begeleiding van werknemers ivm ziekte of 
arbeidsongeschiktheid)? > i.c. zijn de gegevens niet noodzakelijk

• Beleidsregels ‘De zieke werknemer’ (Wbp/AVG)

• Boete: van €1.035.000 euro (9.1 > €725.000), 32.1 > €310.000) naar €15.000

Mogen wel worden verwerkt Mogen niet worden verwerkt

de werkzaamheden waartoe de werknemer niet meer of nog wel in 

staat is

diagnoses, naam ziekte, specifieke klachten of pijnaanduidingen

verwachte duur van het verzuim eigen subjectieve waarnemingen, zowel over geestelijke als 

lichamelijke gezondheidstoestand;

de mate waarin de werknemer arbeidsongeschikt is gegevens over therapieën, afspraken met artsen, 

fysiotherapeuten, psychologen e.d.

eventuele adviezen over aanpassingen, werkvoorzieningen of 

interventies 

overige situationele problemen, zoals relatieproblemen, problemen 

uit het verleden, verhuizing, overlijden partner, scheiding e.d.



3.3 PVV Overijssel (11-5)

• E-mail over achterbanavond naar 101 personen, e-mailadressen in adresregel zichtbaar

• Niet uit te sluiten dat onder de ontvangers geïnteresseerden bij zijn die vanuit hun 
politieke opvattingen de bijeenkomst bijwonen (“achterban”)

• Inbreuk op beveiliging die leidde tot ongeoorloofde verstrekking van persoonsgegevens

• PVV Overijssel: onwaarschijnlijk dat de inbreuk een risico inhoudt voor personen, want 
o.a. gewone persoonsgegevens.

• AP:

• bijzondere persoonsgegevens (onderwerp, doelgroep, uitnodiging voor achterbanbijeenkomst > 
informatie met gevolgen voor bestaande of toekomstige maatschappelijke positie)

• grotere verantwoordelijkheid voor politieke organisatie > hoger beschermingsniveau (GR)

• relatief groot aantal personen

• dat personen hebben aangegeven periodiek mail te willen ontvangen maakt dit niet anders

• tot op heden geen datalekmelding



3.3 Verzwaren toezicht op gemeente (6-5)

• Na ruim 2 jaar AVG nog geen privacybeleid vastgesteld

• Onafhankelijkheid en de informatiepositie van de FG onvoldoende geborgd

• Elke 3 maanden een uitgebreide rapportage (1 jaar)

• Gesproken met gemeenteraad, gemeentebestuur, burgemeester > dit heeft de zorgen 
over de positie van de FG niet weggenomen

• Doel: veilige en betrouwbare verwerking van persoonsgegevens van inwoners



3.3 Verzwaren toezicht – FG position paper

• Uitgangspunten FG positie:

1. De FG is adviseur en ziet toe op de naleving van het privacybeleid van de organisatie

2. De FG is toezichthouder en controleert of de organisatie de AVG juist toepast.

3. De verantwoordelijke waarborgt de onafhankelijke positie van de FG, de juiste hoeveelheid 
middelen, toegang tot het bestuur

4. FG zsm op de hoogte gebracht als AP contact heeft met de organisatie

5. De FG is het eerste aanspreekpunt voor klachten 

6. De FG heeft geen inhoudelijke rol in formele onderzoeken van de AP.

7. Adviezen of rapporten van de FG kunnen wel worden betrokken bij formele onderzoeken.

8. De FG spreekt niet namens de organisatie en het is uitgesloten dat de FG (in een andere 
functie) verantwoordelijkheid draagt voor gegevensverwerkingen.



4 Wetgeving en normenkaders

• Wet politiegegevens



4.1 Handreiking Privacy audit Wpg

• Om de IT-auditor relevante informatie te verstrekken en een 
uniform toetsbaar normenkader te bieden voor het zorgvuldig 
uitvoeren van een Assurance-opdracht (Privacy audit) o.b.v. de 
Wpg en het Bpg boa

• Object, scope en aspecten van onderzoek ten behoeve van de 
interne en externe auditaanpak

• Medio juli: template/voorbeeld assurance-rapport



4.1 Handreiking Privacy audit Wpg

• Bpg boa 6 februari 2019 in werking getreden > boa’s verwerken 
politiegegevens onder de Wpg

• (Wettelijke) kaders:

• Wpg, Bpg, Bpg boa, Regeling periodieke audit politiegegevens, 
eventuele sectorale wetgeving en jurisprudentie, NOREA handreiking

• 6.5 lid 1 Bpg: na 2 jaar, vervolgens eenmaal per 4 jaar een audit

• 3 Regeling: jaarlijks interne audit

• Object van onderzoek: verwerkingen van politiegegevens door 
verantwoordelijke

• Let op: toezicht = AVG, opsporing = Wpg + ‘van kleur verschieten’



4.1 Handreiking Privacy audit Wpg

• Kwaliteitsaspecten privacy: rechtmatigheid, transparantie, doelbinding en juistheid

• Kwaliteitsaspecten IB: BIV

• Eerste auditjaar: ‘Directe Opdracht’ (3000D), daarna de privacy-audit Wpg als ‘Attest 
opdracht’ (3000A) uitvoeren

• Format en vermelding van gevoelige (persoons)gegevens > nadere afspraken te maken 
met AP

• Interne audit

• Externe audit > kopie assurance-rapportage naar AP sturen

• Tekortkomingen externe audit > verbeterrapport binnen 3 mnd (33.3 Wpg) + kopie naar 
AP sturen

• Competentie-eisen interne en externe auditor

• Opzet, bestaan en werking

• Werking > toetsing van 12 mnd, tenzij ‘toezichtsmaatregel’ (TZM)

• Aparte FG aanwijzen (bijlage 1)? AP: opt-out

• Verbeterplan i.p.v. audit? 



5 IBD Producten

• Verwerkersovereenkomst v2.4

• Modelovereenkomsten gezamenlijke en zelfstandige 
verantwoordelijken

• AVG Borgingsproduct 2.0

• Factsheet verwerker of verantwoordelijke

• IRPA (Integrale risico- en privacyanalyse)



Model Verwerkersovereenkomst EU

• 4 juni 2021

• Leesbaar document van 9 pagina’s

• https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0915&from=NL

• Beheergroep Standaad VWO

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0915&from=NL


Factsheet Verwerker of 
Verwerkingsverantwoordelijke

• Update Factsheet

• Werkgroep

• Halfjaarlijkse update

• https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/product/factsheet-verwerker-of-
verwerkingsverantwoordelijke/

https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/product/factsheet-verwerker-of-verwerkingsverantwoordelijke/


IRPA: Wat is het eigenlijk? (1/2)

• Vragenlijst op organisatieniveau:

• GAP-O analyse(Welke maatregelen heeft mijn organisatie al genomen?)

• Vragenlijsten op procesniveau:

• DEDA (Moet ik dit eigenlijk wel willen?)

• Pre-DPIA (Mag dit eigenlijk wel?)

• DPIA (Wat zijn de risico’s voor betrokkenen?)

• Baselinetoets (Wat is de maximale schade voor de organisatie?)

• Quick scan (Wat is de maximale schade voor de 
organisatie/betrokkenen?)

• Risicoanalyse (Wat zijn de risico’s voor de organisatie?)

• GAP-P analyse (Welke maatregelen zijn er voor dit proces genomen?)



Wat is het eigenlijk? (2/2)

• Actieplan  (Nog te nemen maatregelen)

• Inkoopeisen (Maatregelen in juridische toetsbare termen)

• Risicoregister (Beheren risico’s betrokkenen/organisatie)



Welke maatregelen?

• Informatiebeveiliging:

• BIO

• Aanvullende IBD-maatregelen

• Verhogen digitale weerbaarheid

• Privacy

• IBD borgingsproduct

• ISO 27701

• Privacy by Design

• Onderscheid naar organisatie- en procesniveau



Status

• Test met 50 gemeentelijke gebruikers afgerond

• Momenteel resultaten hiervan aan het verwerken

• Live over 1-2 weken



Vragen of verbetervoorstellen?

• 21 september 2021 (AP sluit aan)

• 14 december 2021

• VNG Privacyforum

• privacy@vng.nl

mailto:privacy@vng.nl

