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Agenda
• Privacy Shield #3
• Data act
• Chinese camera’s
• AI verordening
• DPIA’s rijksoverheid
• AP publica@e over legacy
• Digitaal nachtregister
• Uitspraak Hof over RIEC
• Rekenkamercommissie
• Jurispruden@e



Privacy Shield #3

1. De Europese Unie en de Verenigde Staten zijn met elkaar tot nieuwe afspraken 
gekomen over het opslaan van gegevens van EU-burgers in de VS: Trans-Atlan@c
Data Privacy Framework

2. Een vervolg van het Privacy Shield, welke afspraken in 2020 door het Europese Hof 
nie@g werden verklaard.

3. Er is nog slechts op hoofdlijnen bekend wat de afspraken zijn. Er is nog geen tekst 
gepubliceerd en dat zal zeker nog enkele maanden in beslag nemen.



Data act
• Makkelijker en veiliger data delen terwijl tegelijker@jd de volledige controle over deze 

data wordt behouden. Dat is wat de Europese Commissie beoogt met de Data Act, die 
zij 23 februari jl. heeS voorgesteld. 

• De Data Act bevat regels over toegang en gebruik van niet- persoonlijke data. 
Daarmee wil de Europese Commissie een eerlijke digitale omgeving creëren en data 
toegankelijker maken. Dit zal leiden tot meer datagestuurde innova@es. 

• Voor de gemeente betekent dit dat zij toegang kan krijgen tot data die momenteel in 
eigendom zijn van bedrijven. De Data Act zal ook van invloed zijn op het gebruik van 
clouddiensten; zo komen er verplichte waarborgen op cloudinfrastructuren.



AI verordening

1. De Europese Commissie publiceerde onlangs het concept van de Europese 
verordening op de ar@ficiële intelligen@e (AI).

2. Deze verordening classificeert de verschillende AI-systemen in vier 
risicocategorieën, waarbij systemen die onder een hoger risiconiveau vallen aan 
meer waarborgen moeten voldoen. 

3. De voorgestelde Europese AI-verordening creëert veel procedurele en inhoudelijke 
eisen voor iedereen die betrokken is bij (risicovolle) AI-systemen.

4. De nalevingskosten zullen vermoedelijk drie keer hoger liggen dan die van de AVG. 



Nieuwe richtlijnen EDPB
• Het recht op inzage is één van de rechten uit de AVG (ar@kel 15) die 

betrokkenen kunnen uitoefenen. Voor een gemeente kan een dergelijk verzoek 
best complex zijn, gelet op het aantal verwerkingen en bijbehorende 
applica@es. De EDPB heeS op 18 januari 2022 nieuwe guidelines voor 
consulta@e gepubliceerd. 

• De EDPB heeS in het verleden de guidelines datalekken gepubliceerd. Omdat 
deze guidelines niet alle vragen uit de prak@jk beantwoorden, heeS de EDPB 
op 14 december 2021 een aanvulling met prak@jkvoorbeelden vastgesteld en 
op 3 januari 2021 gepubliceerd (Guidelines/1-202111).



DPIA’s Rijksoverheid
• De Rijksoverheid heeS een aantal DPIA’s laten uitvoeren op MicrosoS 365 / 

Teams / Sharepoint
• MicrosoS is veilig te gebruiken, alleen met betrekking tot bijzondere 

persoonsgegevens worden extra’s risico’s geconstateerd.
• Gemeenten kunnen dit risico voor bijzondere persoonsgegevens in bestanden 

op OneDrive en SharePoint beperken door hun eigen encryp@esleutels te 
gebruiken, bijvoorbeeld met MicrosoS Double Key Encryp@on.



AP publicatie Legacy
• Legacysystemen zijn systemen die gebaseerd zijn op verouderde technologie 

of apparatuur en mogelijk niet meer worden onderhouden. Het gebruik van 
deze systemen kan een risico zijn om te voldoen aan de privacywetgeving. Er is 
sprake van een privacyrisico als:
• Het systeem niet meer wordt onderhouden en/of niet meer volgens de laatste 

beveiligingsstandaarden wordt beveiligd.
• Het moeilijk is om persoonsgegevens uit het systeem te exporteren of te 

verwijderen, waardoor je niet aan de regels rondom bewaartermijnen kunt voldoen 
of de betrokkene zijn rechten niet kan laten uitoefenen.

• Er niet meer kan worden voldaan aan de algemene principes van de AVG.
• De AP stelt dat legacysystemen die niet voldoen aan de AVG, niet langer 

mogen worden gebruikt.



Google Analytics
• De Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt dat het gebruik van 

Google Analytics ‘mogelijk binnenkort niet meer is toegestaan’. 
• Dat doet het na een uitspraak van de Oostenrijkse toezichthouder. De 

AP wil begin 2022 zelf een definitieve conclusie trekken. 
• Gebruikt jouw gemeente Google Analytics op de website? Ga alvast 

in gesprek met je afdeling communicatie of webmanager over de 
mogelijke consequenties.



Digitaal nachtregister
• De AP heeS 1 maart jl. Colleges van B&W aangeschreven
• over het digitale nachtregister. Wat houdt dat register in? Logiesverstrekkers, 

zoals hotels, worden verplicht om in een digitaal register meer 
persoonsgegevens van hun gasten vast te leggen dan weielijk vereist is. Het 
gaat, naast gegevens van de hoofdboeker, ook over gegevens van de 
meereizende gasten.

• De burgemeester is volgens ar@kel 438 WvSr bevoegd om gegevens van de 
hoofdboeker bij de logiesverstrekkers in zijn gemeente op te vragen. Door het 
opvragen van het nachtregister loopt de gemeente het risico meer gegevens 
op te vragen (en dus te verwerken) dan weielijk vereist is.

• De AP verzoekt de gemeente om een eigen analyse te maken van de 
rechtma@gheid van die uitvraag, en de AP adviseert deze vervolgens te laten 
beoordelen door uw Func@onaris Gegevensbescherming (FG).



Chinese camera’s
1. In ruim vijSig gemeenten in Nederland hangen camera's van de Chinese merken 

Hikvision en Dahua, blijkt uit onderzoek van de NOS. De merken zijn populair maar 
controversieel: de camera's zijn goed en niet duur, maar er zijn zorgen over spionage 
en mensenrechtenschendingen door de fabrikanten.

2. De camera's van de twee Chinese merken zouden kunnen worden misbruikt door 
een mogelijk 'achterdeurtje' om mee te kijken.

3. Overigens is zo'n bewust ingebouwd achterdeurtje in de prak@jk nooit aangetroffen.
4. Tien gemeentes hebben besloten de camera's uit te faseren of denken daar 

momenteel over na, maar in de rest van de gemeentes is dat op dit moment niet 
aan de orde.



Uitspraak Hof over het RIEC
• In de praktijk speelt regelmatig de vraag of een Regionaal Expertise Centrum (RIEC) 

(gezamenlijk) verwerkingsverantwoordelijk is in de zin van de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG).

• In zijn arrest (1) van 22 februari 2022 oordeelt het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 
dat het RIEC Noord-Nederland (RIEC NN) geen (gezamenlijk) 
verwerkingsverantwoordelijke is in de zin van de AVG.

• Het Hof oordeelt aan de hand van de werkwijze van het RIEC dat het RIEC niet in 
relevante mate invloed uitoefent op het doel en de middelen van de verwerking van 
persoonsgegevens en daaraan niet actief deelneemt.

• Het Hof oordeelt dat het RIEC een instrumentele rol heeft. Volgens het Hof voert het 
RIEC de door de convenantpartners aangedragen projecten uit en faciliteert het delen 
van door die partners beschikbaar gestelde persoonsgegevens met andere partners. 
Deze partners bepalen welke gegevens gedeeld kunnen worden. 



Rekenkamercommissie
• De informatieveiligheid van de gemeente Lisse moet beter. Tot die 

conclusie komt de Rekenkamercommissie Hillegom en Lisse na een 
onderzoek.

• Op een schaal van 1 tot 5 wordt ‘het volwassenheidsniveau van de 
gemeentelijke organisatie op informatiebeveiliging’ als indicatie ‘geschat 
op 2’.

• Gezien de risico’s kan de conclusie getrokken worden dat ‘de raad zich 
actiever mag opstellen met betrekking tot informatiebeveiliging en 
privacy’.

• Gemeente moet zich bedacht zijn op onderzoek van meerdere 
rekenkamercommissies op dit gebied.



Raad van State
• Inzageverzoek indienen als onderdeel van een bezwaarschrift in 

plaats van het daarvoor bestemde formulier op de website van de 
gemeente te gebruiken is geen misbruik van recht. 

• Ook het indienen van hetzelfde inzageverzoek bij 5 gemeenten 
tegelijk is geen misbruik van recht.



Overige jurisprudentie
• Rechtbank Rotterdam: 250 euro schadevergoeding na datalek

(verspreiding Excel-bestand per e-mail aan 1100 mensen). 20.000 euro 
gevorderd.

• Rechtbank Den Haag inzake de reikwijdte van het inzagerecht AVG: Het 
inzagerecht is niet absoluut. Zo heeft de betrokkene volgens vaste 
jurisprudentie alleen recht op een kopie van de persoonsgegevens, 
maar geen recht op een kopie van de documenten waar die 
persoonsgegevens in staan.


