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Ambtsbericht 
 

Onderwerp 
Informatievoorziening Kamervragen Van Dijk en Amhaouch (beiden CDA) over het bericht ‘Ierse 

privacywaakhond onderzoekt hoe TikTok gegevens van kinderen verwerkt’ 

 

Kamerleden Van Dijk en Amhaouch (beiden CDA) hebben Kamervragen gesteld aan de staatssecretaris 

van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘Ierse privacywaakhond onderzoekt hoe TikTok 

gegevens van kinderen verwerkt’. Dit ambtsbericht dient ter verschaffing van informatie betreffende de 

vragen waarin is verwezen naar de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) of werkzaamheden van de AP. 

 

Vraag 3: 

Waarvoor gebruiken bedrijven als TikTok deze gegevens, afgezien van reclame? Welke inzichten bestaan 

hierover? Is hier recent nog onderzoek naar gedaan door Europese en/of niet-Europese organisaties en/of 

instellingen? 

Vraag 4: 

Zijn de AP en/of de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op enige manier betrokken bij het onderzoek 

dat thans door de DPC wordt gedaan? Staan zij, mogelijk in Europees verband, met de DPC in contact? 

Indien niet, is dit te overwegen? 

 

Informatievoorziening vragen 3 en 4: 

De AP is in 2020 een onderzoek gestart naar TikTok en heeft op 9 april 2021 aan TikTok een boete 

opgelegd van €750.000 wegens het schenden van de privacy van jonge kinderen. De informatie die de 

Nederlandse gebruikers – veelal jonge kinderen – van TikTok kregen bij het installeren en gebruiken van 

de app was in het Engels en daardoor niet voor eenieder goed te begrijpen. Door de privacyverklaring niet 

in het Nederlands aan te bieden, legde TikTok onvoldoende uit hoe de app persoonsgegevens verzamelde, 

verwerkte en verder gebruikte. TikTok heeft tegen deze boete bezwaar aangetekend. Het in 2020 gestarte 

onderzoek zag daarnaast op de vraag of de TikTok-app privacyvriendelijk is ontworpen en ingericht en in 

hoeverre toestemming van ouders vereist is wanneer TikTok persoonsgegevens van kinderen verzamelt, 

opslaat en verder gebruikt. 

 

De AP was echter niet meer bevoegd om ten aanzien van dat deel van het onderzoek een besluit te nemen, 

omdat TikTok haar hoofdkantoor gedurende het onderzoek had verplaatst naar Dublin. Daarom heeft de 

AP haar onderzoeksuitkomsten overgedragen aan de Data Protection Commission (DPC) en de DPC 

formeel verzocht het onderzoek voort te zetten en een besluit te nemen. De AP heeft daarbij gebruik 

gemaakt van de wettelijke mogelijkheid om collega-toezichthouders te vragen om wederzijdse bijstand 

conform artikel 61 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het onderzoek naar 

TikTok dat recentelijk is aangekondigd door de DPC, betreft een opvolging van dit verzoek om het door de 

AP opgestarte onderzoek af te ronden. Over de inhoud daarvan kan de AP geen mededelingen doen. De AP 

blijft nauw betrokken bij dit onderzoek als toezichthouder die om wederzijdse bijstand heeft verzocht en 



  

Datum 
1 november 2021 

 
 

 

 2/2 

 

daarnaast als zogenoemde betrokken toezichthouder, zoals is beschreven in artikel 60 van de AVG. Naast 

deze formele betrokkenheid is er ook nauw informeel contact met de DPC over deze zaak, juist vanwege de 

initiërende rol van de AP met betrekking tot dit onderzoek naar TikTok. 

 

Wat betreft de activiteiten van andere Europese en/of niet-Europese organisaties en/of instellingen, wordt 

de AP door haar collega-toezichthouders op de hoogte gehouden van onderzoeken die lopen op het gebied 

van gegevensbescherming. De AP kan echter geen uitspraken doen over mogelijk lopende onderzoeken bij 

andere toezichthouders anders dan wat eerder via de media naar buiten is gebracht. 


