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1. Introductie
2. Toelichting smart city-onderzoek
3. Vragen en ervaringen deelnemers
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Introductie
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Vooraf

Vragen voor de deelnemers:
- Hoe ‘smart city’ is uw gemeente/stad?
- Welke best practices omtrent privacy in smart cities zou u willen delen?
- Wat kunnen gemeenten nog verbeteren bij ontwikkeling van smart city-toepassingen?
- Hebben ambtenaren en de lokale politiek voldoende oog voor privacy bij smart city-

toepassingen?
- Wordt de burger voldoende betrokken bij smart city-toepassingen?

Autoriteit Persoonsgegevens 4



Wie ben ik?
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Systeemtoezicht: wat is dat?

• Toezien op zelfregulerende systemen (toezicht op toezicht), wat is er vastgelegd, hoe zit het 
managementsysteem in elkaar?

• Op afstand
• Bevordering eigen verantwoordelijkheid door gesprekken met organisaties/branches en

FG’s
• Algemene guidance; geen individuele adviezen
• Waar nodig: controle en handhaving om naleving af te dwingen en compliance te 

bevorderen
• Beoordelen van onder meer gedragscodes, voorafgaande raadplegingen en vergunningen
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Onderzoek smart cities



Waarom smart cities?

AP Focus 2020-2023: digitale overheid

• Relatie burger – overheid is niet vrijblijvend
• Overheid beschikt over veel persoonsgegevens
• Verantwoord openbaar bestuur vergt verantwoord omgaan met persoonsgegevens
• Publieke en private belangen
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Scope onderzoek

“Het verzamelen en verwerken van (persoons)gegevens over of in de openbare ruimte door 
de inzet van sensoren, technologie of andere toepassingen om inzicht in, of 
analysemogelijkheden over de openbare ruimte te verkrijgen, of sturing van de openbare ruimte 
mogelijk te maken.”

Gericht op gemeenten
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AVG-context

Persoonsgegevens > AVG

Documentatieverplichtingen, zoals:
• Gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (DPIA’s)
• Transparantie
• Verwerkingenregister
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Doelen onderzoek

• Inzicht verkrijgen in verwerkingen van persoonsgegevens binnen smart city-toepassingen; 
• DPIA als middel onderzoeken, stimuleren en de soms verplichte voorafgaande raadpleging 

(VR) onder de aandacht brengen; 
• Best practices en verbeterpunten verzamelen en delen over risicoanalyses in smart city-

toepassingen; 
• Rol van de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) bij de ontwikkeling van smart 

city-toepassingen onderzoeken; 
• Privacyvriendelijke innovatie stimuleren in het gehele proces van ontwikkeling van smart 

city-toepassingen. 
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Methodologie

• Twee ‘rondes’ van gemeenten bevraagd naar DPIA’s en vragenlijst
• Interviews met wethouders, ambtenaren en FG’s van bevraagde gemeenten
• Gesprekken met wetenschappers en organisaties
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Bevindingen en aanbevelingen tot nu toe

- Verschillen tussen grote en kleinere gemeenten
- DPIA-plicht, kwaliteit DPIA’s en actueel houden DPIA’s
- Let op VR-plicht en termijn
- Verantwoordelijkheden en DPIA’s bij samenwerkingsverbanden
- Aandacht voor rol gemeenteraad en controle-instrumenten
- Corona: nieuwe toepassingen, let op noodzakelijkheid en doelbinding!
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Toekomst

• Definitieve eindresultaten na de zomer
• Bieden van guidance en best practices
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Vragen



Vragen voor de deelnemers

- Hoe ‘smart city’ is uw gemeente/stad?
- Welke best practices omtrent privacy in smart cities zou u willen delen?
- Wat kunnen gemeenten nog verbeteren bij ontwikkeling van smart city-toepassingen?
- Hebben ambtenaren en de lokale politiek voldoende oog voor privacy bij smart city-

toepassingen?
- Wordt de burger voldoende betrokken bij smart city-toepassingen?


