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Privacyblog: Als algoritmes discrimineren 

Steeds vaker maakt de overheid gebruik van algoritmes en AI om mensen te selecteren 

(bijvoorbeeld als ‘risico’) of in te delen in groepen. Het is belangrijk dat de overheid dat 

rechtmatig doet en daar transparant over is. Want het gevaar van discriminatie ligt op de loer. 

Volgens AP-voorzitter Aleid Wolfsen moeten we daar allemaal extra alert op zijn.  

 

 

  

 
  

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/privacyblog-aleid-wolfsen-als-algoritmes-discrimineren?pk_campaign=nieuwsbrief_06012022&pk_keyword=blogAleid


 
 

    

Toezicht & handhaving 

 
 

 

Boete Belastingdienst voor discriminerende en 
onrechtmatige werkwijze 

De AP legde de Belastingdienst een boete van 2,75 miljoen euro op vanwege discriminerende 

en onrechtmatige verwerking van de (dubbele) nationaliteit van aanvragers van 

kinderopvangtoeslag. Dit zijn ernstige overtredingen van de privacywet, de Algemene 

verordening gegevensbescherming (AVG). 

Zwarte lijst FSV van Belastingdienst in strijd met de 

wet 

De Belastingdienst schond veel van de kernbeginselen van de AVG op ernst ige wijze met de 

Fraude Signalering Voorziening (FSV), blijkt uit onderzoek van de AP. Zo was er geen wettelijke 

basis (grondslag) voor deze zwarte lijst. Er stonden gegevens op de lijst over meer dan een 

kwart miljoen mensen, waaronder minderjarigen. 

Lees ook een speech van AP-voorzitter Aleid Wolfsen over het onderwerp. 

 

    

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/boete-belastingdienst-voor-discriminerende-en-onrechtmatige-werkwijze?pk_campaign=nieuwsbrief_06012022&pk_keyword=boetebelastingdienst
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/zwarte-lijst-fsv-van-belastingdienst-strijd-met-de-wet?pk_campaign=nieuwsbrief_06012022&pk_keyword=fsv
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/zwarte-lijst-fsv-van-belastingdienst-strijd-met-de-wet?pk_campaign=nieuwsbrief_06012022&pk_keyword=fsv
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/speech_aleid_wolfsen_fsv_29_oktober_2021.pdf?pk_campaign=nieuwsbrief_06012022&pk_keyword=speechAleid


AP wijst aanvraag vergunning zwarte lijst VODIOM af 

Vereniging VODIOM mag geen zwarte lijst bijhouden van mogelijke fraudeurs, en die zwarte lijst 

delen met bedrijven uit verschillende sectoren. Mensen die (onterecht) op zo’n zwarte lijst staan, 

kunnen te maken krijgen met stigmatisering. Private organisaties mogen daarom niet zomaar 

een ‘fraudeursdatabase’ beheren en delen. 

Fraudehelpdesk mag geen strafrechtelijke gegevens 
verwerken 

De Fraudehelpdesk mag geen gegevens over mogelijke daders van fraude verzamelen en 

bewaren. De Fraudehelpdesk is geen opsporingsinstantie en heeft die strafrechtelijke gegevens 

niet nodig voor zijn taak. Mensen zouden niet de rechten hebben die verdachten bij de politie 

wél hebben. En kunnen onterecht als fraudeur bestempeld worden. 

AP beboet Transavia om slechte beveiliging 
persoonsgegevens 

Luchtvaartmaatschappij Transavia ontving een boete wegens het slecht beveiligen van 

persoonsgegevens. Een hacker had toegang tot systemen waarin hij gegevens van zo’n 83.000 

personen downloadde. En gegevens van 25 miljoen mensen had kunnen inzien.  

GGD moet persoonsgegevens beter beschermen 

De AP draagt de GGD op om persoonsgegevens beter te beschermen. De AP ziet namelijk nog 

steeds wezenlijke risico’s voor de bescherming van persoonsgegevens bij het testen, vaccineren 

en het bron- en contactonderzoek. Terwijl het juist essentieel is dat mensen vertrouwen houden 

in de GGD en niet schromen zich te laten testen of vaccineren. 

 

  

 

 

  

Guidance 
AP waarschuwt voor privacyrisico's in het onderwijs 

De AP heeft trends en risico’s in kaart gebracht en aanbevelingen gegeven aan de 

onderwijssector, zodat onderwijsinstellingen zorgvuldig omgaan met de gevoelige gegevens 

van leerlingen, studenten, ouders en medewerkers. De sector is al met de aanbevelingen aan 

de slag gegaan. 

 

  

 

  

  

 

 

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-wijst-aanvraag-vergunning-zwarte-lijst-vodiom-af?pk_campaign=nieuwsbrief_06012022&pk_keyword=vodiom
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/fraudehelpdesk-mag-geen-strafrechtelijke-gegevens-verwerken?pk_campaign=nieuwsbrief_06012022&pk_keyword=fraudehelpdesk
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-beboet-transavia-om-slechte-beveiliging-persoonsgegevens?pk_campaign=nieuwsbrief_06012022&pk_keyword=transavia
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ggd-moet-persoonsgegevens-beter-beschermen?pk_campaign=nieuwsbrief_06012022&pk_keyword=ggd
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ggd-moet-persoonsgegevens-beter-beschermen?pk_campaign=nieuwsbrief_06012022&pk_keyword=ggd
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-waarschuwt-voor-privacyrisicos-het-onderwijs?pk_campaign=nieuwsbrief_06012022&pk_keyword=privacyrisicosonderwijs


    

Wetgevingsadvies 

 

AP adviseert Eerste Kamer: neem WGS niet aan  

Neem de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) in de huidige vorm 

niet aan, roept de AP de Eerste Kamer op. De wet geeft overheidsorganisaties én private 

partijen zeer ruime bevoegdheden om persoonsgegevens met elkaar te delen. Dit kan grote 

gevolgen hebben voor mensen die ‘op het verkeerde lijstje’ terechtkomen. 

NCTV-wetsvoorstel lijkt vrijbrief en maakt controle 
moeilijk  

Ook het wetsvoorstel om de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) 

ruimere bevoegdheden te geven om informatie over burgers te verzamelen moet flink gewijzigd 

worden, adviseert de AP. In de systemen van de NCTV terechtkomen is een van de 

ingrijpendste dingen die iemand kan overkomen. 

AP adviseert kritisch over wijziging Wet register 
onderwijsdeelnemers (WRO)  

De AP heeft bezwaar tegen een voorstel voor wijziging van de WRO. Zo is de noodzaak niet 

duidelijk en ontbreekt er informatie. Het wetsvoorstel regelt onder meer dat verschillende private 

partijen grote hoeveelheden persoonsgegevens zullen ontvangen uit het register 

onderwijsdeelnemers.  

  

 

  

  

 

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-adviseert-eerste-kamer-neem-wgs-niet-aan?pk_campaign=nieuwsbrief_06012022&pk_keyword=wgs
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/nctv-wetsvoorstel-lijkt-vrijbrief-en-maakt-controle-moeilijk?pk_campaign=nieuwsbrief_06012022&pk_keyword=nctv
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-adviseert-kritisch-over-wijziging-wet-register-onderwijsdeelnemers?pk_campaign=nieuwsbrief_06012022&pk_keyword=wro
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-adviseert-kritisch-over-wijziging-wet-register-onderwijsdeelnemers?pk_campaign=nieuwsbrief_06012022&pk_keyword=wro


 

  

Internationaal 
Duidelijkheid over regels bij import van data uit EU 

De European Data Protection Board (EDPB) heeft nieuwe guidelines ontwikkeld over 

internationale doorgifte van persoonsgegevens. 

Europese privacytoezichthouders willen verbod op 
het online volgen van mensen 

Online adverteren gebaseerd op het volgen van mensen met bijvoorbeeld tracking cookies 

zou verboden moeten worden. En het opstellen van profielen van kinderen ook. Dat schrijven 

de Europese privacytoezichthouders aan de Europese Commissie. 

Aandacht voor digitale kinderrechten bij Global 
Privacy Assembly 2021 

In oktober vond de 43e bijeenkomst van de Global Privacy Assembly (GPA) plaats. De AP 

leverde input voor een resolutie over kinderrechten in de digitale wereld. 

  

  

  

 

 

 

    

Achtergrond 

 

    

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/duidelijkheid-over-regels-bij-import-van-data-uit-de-eu?pk_campaign=nieuwsbrief_06012022&pk_keyword=importdata
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/europese-privacytoezichthouders-willen-verbod-op-het-online-volgen-van-mensen?pk_campaign=nieuwsbrief_06012022&pk_keyword=trackingcookies
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/aandacht-voor-digitale-kinderrechten-bij-global-privacy-assembly-2021?pk_campaign=nieuwsbrief_06012022&pk_keyword=kinderrechten


 

 

AP privacyverhaal 

Dankzij Reginald kan nu iedereen binnen zijn organisatie de gps-tracker even uitzetten.  

  

Op de website van de AP vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over controle van 

werknemers, zoals: 

 Mag mijn werkgever mij controleren bij het thuiswerken? 

 Mag mijn werkgever mij controleren met een (verborgen) camera? 

  

  

 

 

   

 
Tips voor veilig thuiswerken 

Werken u en uw medewerkers of collega’s vanuit huis? Zorg dan voor een goed beveiligde  

thuiswerkplek en voorkom dat gegevens van bijvoorbeeld klanten, patiënten of collega’s in 

verkeerde handen vallen. 

Met deze 4 tips werkt u veilig thuis: 

 Werk in een beveiligde omgeving  

 Bescherm gevoelige documenten  

 Wees voorzichtig met het gebruik van (video)chatdiensten  

 Wees alert op phishingmails 

  

  

  

 

 

 

  

AP in de media 
NRC: Nieuw kabinet wil algoritmewaakhond oprichten  

EenVandaag: De risico's rond gezichtsherkenning  

De Dikke Datashow: drones 

Nieuws en Co: Privacywaakhond waarschuwt voor anti-fraudewet 

Tweakers: KvK gaat per 1 januari woonadressen van zzp'ers en bestuurders afschermen  

  

 

  

  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/werk-uitkering/controle-van-personeel#faq
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/werk-uitkering/controle-van-personeel#mag-mijn-werkgever-mij-controleren-bij-het-thuiswerken-8233
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/werk-uitkering/controle-van-personeel#mag-mijn-werkgever-mij-controleren-met-een-verborgen-camera-8237
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/veilig-thuiswerken-tijdens-corona#hoe-zorg-ik-voor-een-veilige-werkomgeving-tijdens-de-coronacrisis-7671
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/veilig-thuiswerken-tijdens-corona#hoe-bescherm-ik-gevoelige-documenten-tijdens-de-coronacrisis-7672
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/veilig-thuiswerken-tijdens-corona#kan-ik-videochatdiensten-gebruiken-tijdens-de-coronacrisis-7668
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/veilig-thuiswerken-tijdens-corona#wat-moet-ik-doen-bij-verdachte-e-mail-tijdens-de-coronacrisis-7673
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/12/15/nieuw-kabinet-wil-algoritmewaakhond-oprichten-a4069035
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/met-behulp-van-gezichtsherkenning-je-kantoor-of-sportschool-in-dit-nederlandse-bedrijf-denkt-het-ondanks-kritiek-veilig-te-kunnen-realiseren/
https://www.zapp.nl/programmas/de-dikke-data-show/gemist/VPWON_1330723
https://www.nporadio1.nl/fragmenten/nieuws-en-co/433db764-c0a2-4109-b248-49d8ef91f1e7/2021-11-09-privacywaakhond-waarschuwt-voor-anti-fraudewet
https://tweakers.net/nieuws/187614/kvk-gaat-per-1-januari-woonadressen-van-zzpers-en-bestuurders-afschermen.html
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/privacyverhalen/dankzij-reginald-34-kan-nu-iedereen-binnen-de-organisatie-zijn-gps-tracker-even-uitzetten?pk_campaign=nieuwsbrief_06012022&pk_keyword=privacyverhaal


 

 

    

  

De Autoriteit Persoonsgegevens wenst u een mooi, privacybewust 2022!  
  

  

  

  

 

 

 

  Over de Autoriteit Persoonsgegevens 

    Iedereen heeft recht op een zorgvuldige omgang met zijn persoonsgegevens. De Autoriteit  

    Persoonsgegevens is de onafhankelijke toezichthouder in Nederland die de bescherming van  

    persoonsgegevens bevordert en bewaakt. 

    Meer informatie vindt u op autoriteitpersoonsgegevens.nl. 

    Een reply op deze nieuwsbrief wordt niet verwerkt. Afmelden voor deze nieuwsbrief? Klik hier. 

 

 
 

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/afmelden-ap-nieuwsbrief

