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Agenda

• Brief van de AP – opvragen mobiliteitsgegevens
• WGS – advies van de AP om wetsvoorstel niet aan te nemen
• FSV – boete voor belastingdienst?
• Gezichten scannen bij controle op identiteitsbewijzen
• NTA-onderzoek bij moskeeën
• Rotterdam zet camera-auto’s in tegen corona overtredingen
• EDPB wil verbod op gezichtsherkenning
• Breaking news!
• Jurisprudentie



Brief van de AP: opvragen 
mobiliteitsgegevens

1. AP heeft zowel VNG, SZW en het inlichtingenbureau een brief gestuurd over de 
bevraging van bronnen (mobiliteitsgegevens) via het Inlichtingenbureau teneinde 
fraude op te kunnen sporen.

2. De AP geeft dat zij zich zorgen maakt over een rechtmatige verwerking en geeft aan 
dat de gemeenten hiervoor op regelmatige basis een toets moeten uitvoeren of de 
gegevensverweking nog proportioneel is en in lijn met de AVG.

Onderzoek binnen de gemeente of de proportionaliteitstoets heeft plaatsgevonden.



Wet gegevensverwerking door 
samenwerkingsverbanden (WGS)

1. AP adviseert Eerste Kamer: neem WGS niet aan
• Te veel instanties kunnen persoonsgegevens met elkaar delen, zonder dat er duidelijk iets aan 

de hand is. En niet alleen overheidsinstanties, ook private partijen. 

• Risico dat nietsvermoedende mensen op ”lijstjes” komen te staan wat ingrijpende gevolgen kan 
hebben. 

• Het doel staat niet voldoende omschreven; het is niet duidelijk wat een zwaarwegend belang is. 

• Partijen mogen bij een signaal al gegevens delen, ook met ‘andere partijen’. 

2. AP wil dat er meer waarborgen worden opgenomen in het wetsvoorstel

Wat betekent dit voor gemeente, RIEC en Zorg- en Veiligheidshuizen? 



Boete voor belastingdienst?
1. Belastingdienst verwerkte jarenlang persoonsgegevens voor een fraudelijst: FSV 

(fraude signalering voorziening).

2. De AP stelt dat er geen grondslag was voor de fraudelijst, dat de gegevens veel te 
lang werden bewaard en onvolledig en niet juist waren.

3. Mensen die in de FSV stonden wisten dit niet en konden geen bezwaar maken.

4. De gevolgen voor de mensen die op de zwarte lijst stonden, waren ernstig. Doordat 
zij het stempel ‘potentiële fraudeur’ opgedrukt kregen, kregen zij te maken met 
intensief toezicht vanuit de Belastingdienst.

Ook bij gemeenten speelt het fraude vraagstuk. Hoe gaan gemeenten hiermee om?



Gezichten scannen bij controle op 
identiteitsbewijzen

1. Midden-Limburgse gemeenten gaan gezichten scannen bij controle op 
identiteitsbewijzen

2. De camera vergelijkt het gelaat van de persoon met de foto op het identiteitsbewijs.

3. De camera's zijn een aanvulling op de huidige documentscanner die in verbinding 
staat met de Fraudedesk en paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen checkt op 
echtheid.

Hoe zit het met privacy? Hoe ga je als PO en FG om met gebruik biometrische gegevens 
door gemeenten?



NTA onderzoek bij moskeeën

• NTA heeft de afgelopen jaren bij diverse gemeenten onderzoek gedaan 
bij moskeeën

• Gefinancierd door de NCTV

• Het onderzoek was heimelijk

• Zijn er gemeenten die hier ook mee te maken hebben gehad? Zijn er 
ook vragen gesteld in de raad hierover?



Gemeente auto’s ingezet tegen corona 
overtredingen

• Rotterdam heeft in mei en juni 2020 auto's ingezet om corona-
overtreders op te sporen. De camera-auto's reden tijdens de lockdown 
vorig jaar door de stad om te controleren of mensen wel genoeg afstand 
hielden. 

• De AP zou de inzet van de auto’s als onrechtmatig hebben beoordeeld.



EDPB wil verbod op gezichtsherkenning

• De EC heeft een wetsvoorstel in de maak over kunstmatige intelligentie. 
Hierin staat o.a. dat gezichtsherkenning is toegestaan voor
wetshandhaving.

• EDPB: de risico’s van gezichtsherkenning zijn te groot en een 
bedreiging voor de open samenleving. Dit geldt ook voor andere 
vormen van verzameling van biometrische gegevens, zoals 
stemherkenning. Daarom moet een verbod op het gebruik van 
kunstmatige intelligentie in de openbare ruimte het uitgangspunt zijn.



Jurisprudentie

• Rechtbank Noord-Holland 22 september 2021 (ECLI:NL:RBNHO:2021:8514)

• Een klant van het UWV wil dat het UWV de telefoonnotities wist. 

• Het aanleggen van een dossier is noodzakelijk voor de taakuitoefening (artikel 6.1 (e) 

AVG). 

• Artt. 3 en 5 Archiefwet

• Rechtbank Amsterdam 15 november 2021 (ECLI:NL:RBAMS:2021:6825)

• Opname van betrokkene in het treiterregister is weliswaar een inbreuk op de 

persoonlijke levenssfeer van betrokkene, maar het belang van de bescherming van het 

slachtoffer weegt zwaarder.



Breaking news

• De AP komt deze week met een nieuwe publicatie over cameratoezicht 
op openbare plaatsen ter handhaving openbare.

• De burgemeester is politiek verantwoordelijk, maar de korpschef is de 
verwerkingsverantwoordelijke.



Bespreekpunt

• Inzet camera auto’s voor coronaovertredingen, 

• Maandelijkse scan uitkeringsgerechtigden bij RDW

• Heimelijk onderzoek moskeeën

• Vaak worden de PO/FG (en de betrokkenen!!) achteraf geconfronteerd 
met de inbreuken op de persoonlijke levenssfeer van inwoners.

• Hoe kan dat anders????


