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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” 



Doelen bespreekuur

• Kennisoverdracht

• Standpunt AP op bepaalde onderwerpen

• Samen privacy issues bespreken 

• Contacten onderhouden en nieuwe contacten maken 

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



Programma bespreekuur

• Vragen aan de AP

• WPG-audit

• Smart Cities rapport AP juni 2021

• Publicatie van persoonsgegevens op ruimtelijkeplannen.nl en 

planviewer.nl

• Modelovereenkomsten EC

• AP focus

• Jurisprudentie: boetebesluit UWV



Q&A met de AP

Zijn er gemeenten die werken met een 
Toezichtskader FG?



Vraag 2

MMA (Meld Misdaad Anoniem): soort 
private organisatie met belangrijke rol meld 
misdaad anoniem.
Hoe moeten we dit zien? In 
overeenkomsten maken zij de gemeenten 
verantwoordelijk, ook voor hun eigen taken.



Vraag 3

• Boetebesluit Wifitellingen Enschede heeft ervoor gezorgd dat 
gemeenten op grote schaal zijn gestopt met deze manier van 
druktemeting. Hoe nu verder? Welke alternatieven voor 
druktemeting kunnen wel als acceptabel door de AP worden 
beoordeeld? Hoe staan andere gemeenten daarin? Is er een 
gezamenlijke aanpak mogelijk met andere gemeenten om een 
oordeel van de AP te krijgen over dit onderwerp? Voorafgaande 
raadpleging over elke alternatieve druktemeting is geen haalbare 
zaak voor de AP.



Vraag 4

• Stavaza protocollen nepaccounts (pers stelt hier inmiddels vragen)



Nog meer vragen??



Audit Wet 
politiegegevens



Interne audit: 

• Jaarlijks

• Op een aantal 
auditonderwerpen 

• Resultaten voor interne 
verantwoording 

Externe audit

• Dit jaar, over 4 jaar weer 

• Op alle auditonderwerpen 

• Resultaten ook 
verstrekken aan AP 

• Inclusief eventuele 
hercontrole



Vertaling van de NOREA Privacy audit Wpg voor boa’s

31 onderwerpen, uitleg daarover, richtlijnen over hoe de onderwerpen 
onderzocht kunnen worden, overlap met BIO en Borgingsdocument en 
mogelijkheden om bevindingen en aanbevelingen vast te leggen 

Bijlage 1: overzicht (per domein) van opsporingstaken die in 
gemeenten vaak voorkomen



Opzet, bestaan en werking… 

Opzet en bestaan is haalbaar

Werking geldt over minstens een periode van 6 maanden. 
Als je daar nog niet aan begonnen bent, is dat onhaalbaar 
dit jaar

Focus op opzet en bestaan (?) 

In gesprek met AP om te kijken waar eventueel ruimte is. 
Voorbeeld: ENSIA kent ook een overgangsperiode



Smart cities

• Op 30 juli 2021 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens een rapport 
gepubliceerd met aanbevelingen voor de ontwikkeling van 
zogenoemde smart city-toepassingen.

• In het rapport worden praktische aanbevelingen gedaan die 
gemeenten helpen bij het toetsen van, controleren op en actueel 
houden van privacywaarborgen.

• De AP biedt echter geen kader waarbinnen men dient te opereren.



Persoonsgegevens op 
ruimtelijkeplannen.nl

• Het is niet de bedoeling dat gemeenten BSN, en andere data 
publiceren op ruimtelijke plannen.nl

• De AP en de IBD hebben gemeenten hier op gewezen

• Er zijn nog steeds gemeenten die dit doen

• Wat te doen met ‘oude’ persoonsgegevens op deze website?

• Wat te doen met commerciële partijen?



Modelovereenkomsten EC

• Vanaf 27 september 2021 nieuwe contracten waarbij er sprake is 
van doorgifte van persoonsgegevens vanuit de EU naar derde 
landen het doorgiftecontract in lijn met het gepubliceerde 
modelcontract van de EU. 

• Organisaties/gemeenten hebben tot 27 december 2022 de tijd om 
hun huidige contracten met een looptijd tot na 27 december 2022 in 
lijn te brengen met het nieuwe modelcontract.

• Standaardverwerkersovereenkomst

• Het gebruik van deze overeenkomsten is niet verplicht.

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


AP focus

- Databeveiliging: zie hiervoor de IBD-producten voor 
informatiebeveiliging.

- Smart cities: Net besproken.

- Samenwerkingsverbanden/ongeoorloofd delen: Dit is in 
gemeenteland een hot issue.

- Verkiezingen en microtargetting: dit is meer een onderwerp van het 
ministerie van BZK en de IBD. De IBD heeft in het verleden ook al 
een factsheet hierover gepubliceerd: 
https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/product/factsheet-
adviezen-in-verband-met-de-tweede-kamerverkiezingen-2021/

https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/product/factsheet-adviezen-in-verband-met-de-tweede-kamerverkiezingen-2021/


Jurisprudentie

• Boetebesluit AP UWV: ‘Mijn Werkmap’-omgeving niet goed 
beveiligd. Hierin hebben werkzoekenden contact met het UWV. 
Tussen augustus 2016 en eind 2018 was het proces voor het 
verzenden van groepsberichten via de Mijn Werkmap-omgeving 
niet goed beveiligd. Hierdoor waren er verschillende datalekken van 
persoonsgegevens, waaronder gezondheidsgegevens, van in totaal 
ruim 15.000 mensen. 



Andere issues

• VNG-enquěte voor gemeentelijke FG’s

• Onderwerpen voor PBU’s??



Agenda

Najaar: RIEC en Inlichtingenbureau

• Contact:  privacy@vng.nl


