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 Algoritmetoezicht 

 
 

 

 Algoritmetoezicht AP van start 

  Op 16 januari hebben minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming), staatssecretaris 

  Alexandra van Huffelen (Digitalisering) en Aleid Wolfsen (voorzitter AP) het startsein gegeven 

  voor nieuwe activiteiten van de AP, die een impuls moeten geven aan het toezicht op 

  algoritmes. Deze coördinerende, sectoroverstijgende activiteiten voert de AP uit samen met 

  andere toezichthouders op algoritmes. Daarnaast versterkt de AP haar al bestaande toezicht 

  op algoritmes die (onrechtmatig) persoonsgegevens verwerken. 

  

 

  

  

 

 

     

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/algoritmetoezicht-ap-van-start?pk_campaign=nieuwsbrief_24012023&pk_keyword=algoritmetoezicht


  

Toezicht & handhaving 
AP treedt op tegen boa-werkgevers die verplichte 
Wpg-audit niet toesturen 

Werkgevers van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) met opsporingstaken moeten 

elke 4 jaar een externe audit laten uitvoeren op grond van de Wet politiegegevens (Wpg). De 

resultaten van de audit moeten zij naar de AP sturen. De AP constateert echter dat twee 

derde van de organisaties de Wpg-audit niet of te laat naar de AP heeft gestuurd. De AP gaat 

deze organisaties om tekst en uitleg vragen. 

Boete voor ontbreken risicoanalyse camera-auto's 
Rotterdam 

De AP heeft de politie een boete opgelegd van 50.000 euro. De reden hiervoor is dat tijdens 

corona camera-auto’s zijn ingezet in Rotterdam, zonder dat hiervan eerst de privacyrisico’s in 

kaart waren gebracht. Met de rondrijdende auto’s zijn gedetailleerde beelden van mensen 

verzameld en opgeslagen. 

AP begrenst gebruik ggz-gegevens 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is van plan zorgverleners in de geestelijke 

gezondheidszorg (ggz) te verplichten om informatie over hun patiënten te verstrekken. De 

NZa wil deze informatie gebruiken om zorgkosten nauwkeuriger te berekenen. De AP stelt 

echter strikte voorwaarden aan de invulling van dit plan. 

Kabinet moet privacyrisico's cloudbeleid aanpakken  

Het kabinet wil overheidsdata voortaan kunnen opslaan bij commerciële clouddiensten. Dit 

brengt echter grote privacyrisico’s met zich mee. Het kabinet moet daarmee aan de slag in de 

verdere uitwerking van het cloudbeleid. Dat heeft de AP laten weten aan staatssecretaris Van 

Huffelen van Digitalisering. 
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 Wetgevingsadvies 

 
 

 

 Wetsvoorstel over uitlenen tijdelijk personeel schiet  
 tekort 

  Het kabinet wil de markt voor het uitlenen van personeel reguleren. Uitzend- en  

  detacheringsbureaus mogen alleen nog tijdelijk personeel aanbieden (‘uitlenen’) als zij over een  

  speciaal certificaat beschikken, dat aantoont dat ze aan bepaalde normen voldoen. De AP 

  maakt bezwaar tegen het wetsvoorstel dat dit regelt, omdat ronduit onduidelijk is hoe in dit 

  keurmerksysteem wordt omgesprongen met persoonsgegevens. 
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Privacyverhaal 

 

Doris (22) staat op haar strepen nu zij alleen nog met 
een vingerscan toegang kan krijgen tot het magazijn 

“Ik werk al jaren in een sportwinkel met daarachter een groot magazijn met voorraad. Vorige 

week had mijn leidinggevende het sleutelslot ineens vervangen door een soort scanapparaat. Nu 

moeten we telkens als we het magazijn in willen, onze vinger op dat apparaat leggen om 

toegang te krijgen.” 

Het verwerken van vingerafdrukken is niet per definitie verboden, maar moet wel een strenge 

toets doorstaan. Wanneer mag uw werkgever u verplichten om een vingerafdruk af te staan? 

> Lees het verhaal van Doris 

> Lees de antwoorden op veelgestelde vragen  
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Praktisch AVG 
Nieuwe EDPB-aanbevelingen voor binding 
corporate rules (BCR) 

De European Data Protection Board (EDPB), de koepel van Europese 

privacytoezichthouders, heeft nieuwe aanbevelingen gepubliceerd voor het gebruik van 

‘binding corporate rules’ (BCR). De aanbevelingen bevatten een update van de vereisten 

voor de aanvraag van BCR en een nieuw, standaard aanmeldformulier.  

Gemeenten en privacy: hulp bij 
samenwerkingsverbanden en inzet van technologie 

Hoe zorgt u er als gemeenteraadslid voor dat u de juiste vragen stelt over privacy binnen uw 

gemeente? De handreiking Gemeenten en privacy: wat kunt u als raadslid doen? is 

aangevuld met informatie over samenwerkingsverbanden en de inzet van technologie. 

  

 

  

  

 

 

 
 

Internationaal 
Privacytoezichthouders wijzen overheden op 
vereisten bij gebruik clouddiensten 

De EDPB heeft een lijst met aanbevelingen opgesteld voor overheidsinstellingen die 

persoonsgegevens van burgers opslaan in ‘de cloud’. Zij benadrukken hiermee de 

verantwoordelijkheid van de overheid om te waarborgen dat de gegevens van burgers veilig 

zijn. 

EDPB publiceert besluiten over Facebook en 
Instagram 

De EDPB publiceerde onlangs besluiten die laten zien hoe twee recente boetes voor Meta – 

eigenaar van Facebook en Instagram – tot stand kwamen. De besluiten geven weer welke 

aanpassingen verschillende Europese toezichthouders verlangden in de conclusies van de 

Ierse toezichthouder, en de rol van de AP hierbij. 
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Interessante vacatures bij 
de AP 
De AP is een groeiende organisatie en er is volop werk te verrichten. Daarom zijn we op zoek 

naar professionals die zich willen inzetten voor privacy en de bescherming van 

persoonsgegevens. We zoeken onder andere juristen, inspecteurs en beleidsadviseurs. Dus 

heb je belangstelling voor gegevensbescherming en/of ervaring met toezicht? Voor zowel 

starters als ervaren professionals geldt: bekijk de actuele vacatures op onze Werken bij-

pagina. Ook een open sollicitatie is mogelijk, stuur die naar 

vacature@autoriteitpersoonsgegevens.nl.  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

Meer AP-nieuws 
 Op 28 januari is het de jaarlijkse internationale Dag van de Privacy. Omdat dit op een 

zaterdag valt, heeft de AP de week van 23 januari omgedoopt tot Week van de 

Privacy. De AP besteedt deze week binnen de eigen organisatie extra aandacht aan 

de privacy (AVG) en informatiebeveiliging. 

 AP-bestuurslid Katja Mur is op 25 januari 2023 aanwezig op de Nationale Privacy 

Conferentie van ECP, die als thema ‘Financiële privacy’ heeft. 

  

 

   
 

  

  

 

 

  

In de media 
NYT: How the Netherlands is Taming Big Tech 

NOS: Extra toezicht moet einde maken aan 'levensgevaarlijke algoritmes'  

FD: Privacy op de tocht door nieuwe witwasaanpak 

NRC: Het kabinet verwaarloost grondrechten, zegt de privacywaakhond  

NRC: Deurbeldetectives: niet alleen de politie maakt ‘dankbaar gebruik’ van 1 miljoen 

cameradeurbellen  
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Trouw: Zorgen over vergaand Europees wetsvoorstel om kindermisbruik tegen te gaan  

Burgemeester: Wat doe ik als burgemeester na een cyberaanval? (p. 39-41) 

BNR-podcast ‘Big Five van de Toezichthouders’: Aleid Wolfsen vertelt over het beschermen 

van grondrechten in de digitale wereld 

    
 

  

 

 

 

  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.  
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