
 

 

Visie Nederland ICT op privacy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
› Vertrouwen in toepassing en gebruik van ICT vraagt inzet van alle partijen 

› Zorg vanaf de start voor waarborging van bescherming persoonsgegevens 

› Laat in Nederland veel ruimte voor innovatie met en slimme toepassing van ICT 

 

Vooraf 

Nederland heeft een hoogwaardige kenniseconomie. 

Binnen deze economie neemt ICT een bijzondere plaats 

in. Het is de innoverende motor van economie en 

maatschappij. Slimme informatie- en communicatie 

systemen maken het mogelijk om met dezelfde 

inspanning meer te doen. In de komende jaren zullen we 

ICT meer dan ooit nodig hebben, onder andere voor een 

betaalbaar en goed werkend zorgsysteem, efficiënte 

mobiliteit en een veilige samenleving.  

 

Ook in ons dagelijks leven is het belang van ICT 

merkbaar. Nieuwe internetdiensten worden ontwikkeld 

en we staan voortdurend met elkaar in verbinding. De 

hoeveelheid data die hierbij wordt uitgewisseld neemt 

exponentieel toe. En de grenzen zijn nog lang niet 

bereikt, want het gebruik van sensoren groeit en nieuwe 

ontwikkelingen brengen het internet of things dichterbij.  

 

Dat betekent ook dat datastromen verder toenemen. 

Data die verzameld, geanalyseerd en verrijkt worden, 

leveren nieuwe inzichten op die ten goede komen van 

burgers, bedrijven, overheden en media (de 

documentaire “Nederland van boven” is een mooi 

voorbeeld). Door deze datagedreven economie zal het 

privacyvraagstuk en de balans met andere economische 

en maatschappelijke belangen hoog op de agenda staan. 

Het is van belang om continu met elkaar in dialoog te 

zijn over deze balans. Ook de ICT-branche is onderdeel 

van de dialoog tussen overheid, toezichthouders, 

gebruikers van ICT en eindgebruikers. Deze visie op 

privacy is een bijdrage van Nederland ICT hieraan. In dit 

vraagstuk gaat het aan de ene kant om het verzamelen 

en het gebruik van gegevens en aan de andere kant om, 

wanneer deze zijn verzameld, de bescherming, 

beschikbaarheid en integriteit daarvan.  

 
 

Samenvattend over ICT & privacy  
ICT biedt kansen om onze samenleving beter in te 

richten en ons leven te vergemakkelijken. Hierdoor 

wordt informatie slimmer gedeeld, geanalyseerd en 

gebruikt. Dit moet altijd omkleed zijn met waarborgen, 

zeker wanneer de informatie persoonsgegevens zijn. 

Alleen hierdoor wordt het vertrouwen in de inzet van ICT 

gewaarborgd. Privacy dient bij projecten van begin af 

aan onderdeel te zijn, privacy by design. Daarbij moet 

nagedacht worden over het gebruik en de bescherming 

van gegevens, over de garanties die de privacy 

waarborgen en over het betrekken van betrokkenen.  

 

Dit bereiken vraagt inzet van iedereen: ICT-bedrijven, 

ICT-gebruikers, de burger zelf, de overheid en de 

toezichthouder. Het vraagt niet om meer regels of om 

strenger handhaven. Het vraagt om betere uitleg van 

bestaande regels. Het vereist bewustwording in de hele 

keten en een dialoog tussen de betrokken partijen. Zo 

kan Nederland vooroplopen in de wereld, door het 

maximale te halen uit de voordelen die de inzet van het 

internet en innovatieve ICT biedt met een goede 

bescherming van de privacy. 

 

  



 

 

Visie op privacy 
Ontwikkelingen op het gebied van ICT gaan razendsnel 

en zijn belangrijk voor onze economie en onze 

samenleving. Hierbij speelt het waarborgen van privacy 

een grote rol. De ICT-branche vindt het belangrijk dat: 

 

1. Het vertrouwen van gebruikers in de toepassingen 

en het gebruik van ICT hoog blijft; 

2. De bescherming van persoonsgegevens 

gewaarborgd is; 
3. Er veel ruimte is voor innovatie met, en slimme 

toepassing van, ICT.  
 
1. Blijvend vertrouwen in de toepassing van ICT 

Om ontwikkelingen op het gebied van ICT en internet 

ten volste te benutten, is vertrouwen de basis. In de 

komende jaren komen we voor problemen te staan die 

we zonder ICT niet zullen oplossen. Maar de enige 

manier waarop ICT effectief ingezet kan worden is 

wanneer er vertrouwen is in die ICT. Net zoals iedere 

consument ICT en zijn ‘apps’ in zijn dagelijkse leven 

omarmt, zo is het van belang dat we ook de inzet van 

ICT voor maatschappelijke vraagstukken omarmen. 

Zeker wanneer gebruikers zich niet kunnen onttrekken 

aan ontwikkelingen, bijvoorbeeld vanuit de overheid, is 

draagvlak essentieel.  

 

Dit geldt met name voor de inzet van ICT in (semi-) 

publieke domeinen als mobiliteit, veiligheid en de zorg. 

Draagvlak ontstaat alleen wanneer mensen begrijpen 

waarom data worden verzameld, wat er mee gedaan 

wordt en hoe het slimmer gebruiken ervan in hun 

voordeel werkt. De reden waarom en de manier waarop 

gegevens worden gebruikt moet duidelijk zijn. Burgers 

zijn in veel gevallen best bereid om hun gegevens te 

delen wanneer ze er meerwaarde uit halen en de 

basiswaarborgen op orde zijn.  

 

Persoonsgegevens hebben in veel gevallen ook een 

economische waarde en dat beseffen consumenten al te 

goed. Het afstaan van gegevens is een 

belangenafweging tussen economische of 

maatschappelijke baat en de impact op de privacy. 

Organisaties hebben dus ook een taak om uit te leggen 

wat ze doen met data die ze verzamelen. Helderheid is 

daarbij het sleutelwoord. Door te vertellen welke 

informatie wordt verzameld, waarom en waarvoor, 

ontstaat draagvlak. Dat geldt voor zowel in de publieke 

sector als in het bedrijfsleven.  

 

Vertrouwen groeit verder door te laten zien dat alleen 

die gegevens worden verzameld die ook nodig zijn voor 

het doel en door te laten zien dat derden die geen 

toegang zouden moeten hebben tot gegevens, ook geen 

toegang krijgen. Het helpt voor dat vertrouwen niet altijd 

dat bepaalde inzet van ICT moeilijk te doorgronden is. 

De werking onder de motorkap is voor gebruikers lang 

niet altijd zichtbaar. Helderheid door een goede uitleg is 

ook hier het sleutelwoord. Dit geldt ook voor de 

beveiligingsmaatregelen die genomen worden om data 

en systemen te beveiligen en om inbreuken te 

detecteren.  

 

Door deze helderheid verdwijnt het black box effect. 

Burgers en consumenten die begrijpen wat een bepaalde 

toepassing doet - denk bijvoorbeeld aan een slimme 

energiemeter - kunnen een afweging maken op basis 

van de feiten en kunnen zo een geïnformeerde keuze 

maken. Door betrokkenen goed in te lichten en hen in 

een dialoog te betrekken, kunnen zorgen over 

onvoldoende privacywaarborgen worden weggenomen.  

 

Zeker bij grotere projecten in de (semi-)publieke sector 

is het belangrijk om alle betrokkenen vanaf de start te 

betrekken, en niet pas als alles al uitgedacht is. 

Daarmee kunnen bezwaren vanaf begin worden verwerkt 

in projecten en wordt verder draagvlak gecreëerd. Dit zal 

worden vergroot wanneer gebruikers de keuze krijgen 

om wel, niet of slechts gedeeltelijk mee te doen. De 

regie wordt zo neergelegd bij de gebruiker. Bedrijven, 

maar ook (semi)publieke organisaties, die op deze 

manier hun klanten keuzes bieden, onderscheiden zich in 

de markt en zullen daarvoor worden beloond. Dit zal 

echter vooral pas zijn effect hebben wanneer de klant 

zelf ook privacybewuster wordt. 

 

2.Waarborging bescherming van 

 Persoonsgegevens   

Waar het hierboven ging over het verzamelen en 

gebruiken van gegevens, is de bescherming en integriteit 

van gegevens ook een belangrijk onderdeel van de 

privacydiscussie. Voorop staat dat privacy in zijn kern 

geen technologische uitdaging is. Technologie helpt 

organisaties om hun doelen slimmer te bereiken en 

processen te stroomlijnen. Datastromen worden 

getransformeerd van een onbegrijpelijke brei gegevens 

naar informatie die daadwerkelijk nuttig ingezet kan 

worden. Privacybescherming ligt voor het overgrote deel 

in het domein van processen en organisatie, vertaald 

naar het domein van de technologie. Technisch gezien is 

Het belang van privacy  
 
 Vertrouwen is de basis voor de toepassing 

van ICT in economie en maatschappij.  

 

 Vertrouwen vraagt helderheid over gegevens 

die worden verzameld.  

 

 Privacy is geen technologische, maar een 

organisatorische en procesmatige uitdaging. 

 

 Privacy vraagt een privacybewuste burger.  

 

 Privacy vraagt niet om meer regels maar om 

betere uitleg van bestaande regels.  



 

 

het mogelijk om data af te schermen, maar dit is vaak 

niet goed te organiseren in de praktijk of niet wenselijk 

voor de werkbaarheid. Tegelijk is de mens zelf vaak de 

zwakste schakel in beveiliging. Zo is het technisch goed 

te regelen wie toegang mag hebben tot gegevens, maar 

is het een organisatorische kwestie wie welke 

bevoegdheden en toegang krijgt. Dat was ook een van 

de discussiepunten bij het Elektronisch Patiëntendossier.  

 

Om de bescherming van persoonsgegevens te kunnen 

garanderen, moet privacy gezien worden als één van de 

bouwstenen van een project. Nu wordt nog te vaak pas 

in een laat stadium nagedacht over de bescherming van 

gegevens, waardoor projecten achteraf aangepast 

moeten worden. Dit kan voorkomen worden door vanaf 

de start, ook samen met ICT-bedrijven, na te denken 

over de toegang tot, het gebruik van en de bescherming 

van gegevens. Door ICT-bedrijven al bij projecten te 

betrekken wanneer deze nog op de tekentafel liggen, 

wordt kennis en expertise hierover vanaf de start 

ingezet.  

 

In de beveiliging van gegevens moet daarbij vooral 

worden gezocht naar een goede balans. Om de gegevens 

van gebruikers te kunnen beschermen is lang niet altijd 

nodig dat systemen 100 procent waterdicht zijn. Veel 

winst is te behalen met goede monitoring en registratie 

van de toegang en een continue controle daarop. Door 

deze proportionaliteit wordt voorkomen dat er enorme 

sommen moeten worden geïnvesteerd voor een geringe 

verbetering van de beveiliging. 

 

Het concept van privacy by design is voor bescherming 

van persoonsgegevens waardevol. Het vormt het 

stappenplan voor de in te zetten privacywaarborgen in 

een organisatie. Dat begint bij het beperken van de te 

verzamelen data en de levensduur ervan en gaat door 

tot de beveiliging van de fysieke en digitale organisatie. 

Door vanaf de start hierover na te denken is het 

goedkoper en vooral effectiever om privacywaarborgen 

in te bouwen, dan wanneer deze waarborgen pas in een 

later stadium worden toegevoegd. Beveiliging vindt 

steeds vaker plaats op het niveau van de data zelf. Voor 

een gerichte beveiliging is daarom van belang dat data 

gesegmenteerd is, bijvoorbeeld tussen persoons-

gegevens en andere data. Weinig organisaties denken na 

over segmentatie en classificatie van data, terwijl dit het 

begin is van effectieve en proportionele beveiliging.  

 

Als onderdeel van het stappenplan is ook de toolbox van 

zogenaamde Privacy Enhancing Technologies (PET) zeer 

relevant. Met deze technologieën wordt de data die 

wordt verzameld en geanalyseerd zo veranderd dat ze 

niet of alleen onder voorwaarden naar een individu te 

herleiden zijn. Met ICT kunnen dus gegevens verzameld 

worden op een manier waarop de privacy van gebruikers 

niet wordt aangetast. ICT is daarmee een enabler voor 

privacy.  

3. Ruimte voor innovatie en ondernemerschap 

Privacy is erg belangrijk. Echter, de manier waarop dit 

wordt gerespecteerd dient innovaties en ondernemer-

schap niet in de weg te staan. Innovaties maken het 

leven aangenamer en de economie krachtig en 

toekomstbestendig. Het is van belang om bij innovaties 

op een bewuste en realistische manier te kijken naar de 

waarborgen voor privacy. Als er privacyvraagtekens zijn 
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einde van een innovatief project maar vraagt dit om de 

beantwoording van die vragen.  

 

Nederland is een technologische proeftuin. Veel 

innovaties vinden in Nederland hun oorsprong. Bij 

pionieren komt ook het zoeken naar de manieren waarop 

privacy op een goede manier gewaarborgd kan worden. 

Bedrijven hebben de ruimte nodig voor deze proeftuin, 

terwijl in maatschappelijke discussie snel de roep klinkt 

om die ruimte op voorhand in te perken.     

 

In deze balans tussen privacy en innovatie speelt ook de 

politiek een prominente rol. Gedegen privacy vraagt om 

juiste waarborgen. Maar deze waarborgen worden vaak 

niet gecreeërd door nieuwe regelgeving. Nieuwe en extra 

regelgeving maakt een vraagstuk vaak onnodig rigide en 

ingewikkeld. Dat bestaande privacyregels moeten 

worden nageleefd is evident. Vaak leidt de onbekendheid 

met de regels en de vraag hoe deze toe te passen op 

een vernieuwend concept tot een discussie over 

privacywaarborgen. De voordelen van een gedegen 

privacybeleid moeten voor organisaties tastbaar worden 

gemaakt, en waar nodig zal met handhaving moeten 

worden bijgestuurd op de waarborgen van privacy. 

Overheid en toezichthouders moeten niet alleen 

handhaven wanneer het fout gaat, maar dienen ook 

organisaties te helpen in het toepassen van de regels. 

 

Organisaties hebben op dit moment weinig handvatten 

hoe zij privacyregels moeten toepassen bij nieuwe 

ontwikkelingen. Organisaties die ICT op een 

vernieuwende manier willen inzetten, lopen aan tegen 

vragen hoe privacyregels toe te passen. De overheid en 

de toezichthouder in Nederland beantwoorden deze 

vragen niet voldoende,  waarna handhaving achteraf 

dreigt. Tegelijk is onduidelijk waarop handhaving van de 

toezichthouder zich richt. Handhaving gebeurt 

vooralsnog vooral om een voorbeeld te stellen. Dit heeft 

er al toe geleid dat meerdere innovatieve diensten 

Nederland niet hebben bereikt. Het gevaar bestaat 

immers dat naderhand wordt bepaald dat een innovatie 

in strijd is met de privacywetgeving. Een dergelijk 

klimaat is funest voor de positie van Nederland als 

kenniseconomie. Van belang is dat over de interpretatie 

van regels en de toepassing op nieuwe innovaties een 

dialoog mogelijk is. Op die manier wordt de 

innovatiekracht van Nederlandse bedrijven hoog 

gehouden. 



 

 

Hoe zorgen we samen voor de 
privacy balans? 
Het moet de ambitie zijn om de juiste balans te zoeken 

tussen de borging van de privacy en de bescherming van 

data en het stimuleren van innovatie en economische 

groei door de inzet van slimme ICT. Deze balans, soms 

een afweging tussen belangen, ontstaat niet in 

regelgeving maar in de dialoog tussen alle betrokkenen: 

de ICT-branche, beleidsmakers, toezichthouder,  

ICT-gebruikende organisaties en vooral ook de 

eindgebruiker. Iedereen heeft hierin een eigen rol. 

 

De rol van de overheid 

De overheid heeft een belangrijke rol in het stellen van 

de wettelijke kaders als norm voor de samenleving. In 

een sterke (digitale) interne markt is vooral de Europese 

Unie aan zet. Uitgangspunt bij de regels is een level 

playing field binnen Europa en bij voorkeur ook met 

andere handelspartners in de wereld. Dat betekent dat 

Europese regelgeving leidend moet zijn en ook dat 

Nederlandse wetten niet voorop moeten lopen of 

strenger zijn dan wetten die gelden voor concurrerende 

bedrijven in andere Europese landen. 

 

De regelgeving die de privacykaders stelt, moet er wel 

op zijn gericht dat organisaties zelf invulling geven aan 

die kaders. En dat kan alleen wanneer privacyregels 

goed worden uitgelegd. De huidige regels zijn teveel een 

thema voor experts geweest. Ze waren te weinig 

toegankelijk (gemaakt) voor organisaties die de regels 

daadwerkelijk moeten verinnerlijken. In de huidige 

discussie over regelgeving en de naleving van de regels, 

wordt vooral gestreefd naar compliancy, terwijl 

organisaties gestimuleerd moeten worden verder na te 

denken over hoe privacy in het DNA van de 

bedrijfsvoering verweven kan worden. De 

begrijpelijkheid van wetgeving is in dit opzicht van groot 

belang. De overheid kan samen met bedrijven en 

organisaties praktische handvatten opstellen hoe de wet 

naar de praktijk te vertalen is.   

 

De rol van de toezichthouder 

Momenteel vult het College Bescherming 

Persoonsgegevens (CBP) haar rol reactief en 

handhavend in door achteraf te beoordelen of de theorie 

van de regels wel juist zijn toegepast in de praktijk. 

Deze praktijk blijkt dan weerbarstiger te zijn dan de 

theorie. Hoewel het uitgangspunt van privacywetgeving 

in beginsel wellicht eenvoudig is, is de vertaling naar de 

praktijk dat niet.  

 

Een innovatieve, nog niet beproefde methode van 

informatieverwerking ontwikkelen is riskant voor 

bedrijven. Er zijn immers nog geen voorbeelden waaruit 

af te leiden is of iets wel of niet in strijd wordt geacht 

met de privacywetgeving. Terwijl bedrijven juist aan de 

voorkant rekening willen houden met de voorwaarden 

zijn de mogelijkheden beperkt om het gesprek aan te 

gaan met de toezichthouder.  

 

Het CBP zou daarom veel opener moeten omgaan met 

vragen van organisaties en open in gesprek moeten 

gaan met ICT-leverende en ICT-gebruikende partijen. 

Een proactief adviserende toezichthouder kan daarmee 

niet alleen de privacy van burgers en consumenten beter 

beschermen, maar geeft ook veel ruimte voor innovatie. 

De voorspelbaarheid van beleid is voor bedrijven 

namelijk erg belangrijk. Voorbeelden van 

toezichthouders die opener functioneren zijn de Britse 

Information Commissioner’s Office en eigen 

toezichthouder OPTA (nu onderdeel van ACM). Deze 

toezichthouders overleggen met de markt over 

toepassing en uitleg van regels.  

 

Het is belangrijk dat de toezichthouder een goed beeld 

heeft wat er in de ICT-praktijk mogelijk is en wat er 

daadwerkelijk gebeurt. Dat is vooral van belang bij het 

opstellen van normen en richtlijnen. De  toezichthouder 

moet zich bij handhaving vervolgens niet alleen richten 

op wat er in theorie mogelijk zou kunnen zijn. Juist de 

feitelijke situatie en de waarborgen zoals die door 

organisaties in de praktijk getroffen zijn, zouden centraal 

moeten staan. Deze aspecten worden bij een afweging 

nu nog vaak onvoldoende meegewogen. Met andere 

woorden: bij een oordeel over de toelaatbaarheid van 

het gebruik van ICT in de praktijk zou niet het 

theoretische risico van een inbreuk op privacy centraal 

moeten staan, maar juist het zorgvuldig gebruik van 

ICT-toepassingen met de effectieve waarborgen voor 

privacy. 

 

De rol van de gebruiker 

Gebruikers hebben een belangrijke eigen 

verantwoordelijkheid als het gaat om hun privacy. In lijn 

met het eerdere pleidooi dat de keuze steeds vaker bij 

de gebruiker moet worden gelegd, zullen deze 

gebruikers ook moeten handelen naar deze opties. De 

tools die beschikbaar komen om privacyinstellingen te 

regelen, zullen zij dan ook moeten gebruiken. Van hen 

wordt dus een geïnformeerde keuze verwacht. In 

maatschappelijke discussies klinkt vaak de roep om de 

eindgebruiker te ontzorgen. Het is echter belangrijk dat 

organisaties niet voor de consument gaan kiezen maar 

keuzevrijheid bieden. Een geïnformeerde keuze maken, 

betekent voor gebruikers ook op zoek gaan naar de 

informatie en bewuster gedrag vertonen op het internet. 

Veel gebruikers zijn echter nog privibeet. Voorlichting is 

dus uitermate belangrijk om gebruikers te wijzen op het 

belang van privacy en hoe ze zelf de regie kunnen 

houden over hun eigen gegevens. Organisaties zullen 

informatie hierover daarom ook makkelijk en helder 

beschikbaar moeten maken. De ICT-branche draagt bij 

aan die voorlichting via het programma Digivaardig & 

Digiveilig. 

 



 

 

De rol van de ICT-gebruikende organisatie 

Waar de gebruiker gestimuleerd wordt steeds meer een 

geïnformeerde keuze te maken over het afgeven van zijn 

gegevens en de afweging met de voordelen van delen 

van gegevens, zo dienen organisaties die deze data 

willen gebruiken, hen die geïnformeerde keuze te 

bieden. Zoals eerder ook al geformuleerd:  organisaties 

die persoonlijke data verzamelen en gebruiken zullen 

klanten moeten meenemen in de voordelen. Door 

transparantie en keuzemogelijkheden voorop te zetten, 

zal het draagvlak toenemen. 

 

Dat betekent dat binnen de organisatie de aandacht voor 

privacy hoog moet zijn, zodat privacy onderdeel wordt 

van alle processen van de organisatie en bij de inzet van 

ICT vanaf de start wordt meegenomen en geen sluitstuk 

is. In de opbouw van een project zullen organisaties 

vooraf dan ook sterker moeten nadenken hoe ICT zo in 

te richten dat minimale data maximaal resultaat gaan 

opleveren en welke ICT-instrumenten (Privacy Enhancing 

Technologies) ingezet moeten worden om de privacy te 

waarborgen. Het is effectiever en goedkoper vooraf dan 

het achteraf moeten inbouwen. 

 

De rol van de ICT-branche 

ICT kan niet alleen gebruikt worden om informatie op 

een slimme manier te verwerken, maar juist ook om de 

privacy van de burger te waarborgen. De ICT-branche 

kan zorgen voor een olievlekwerking door in de relatie 

met klanten privacy proactief mee te nemen. Hierdoor 

neemt bij klanten van ICT-bedrijven het bewustzijn toe 

en zullen deze klanten privacy bewuster meenemen in 

het inkleden van organisatie, processen en ICT-

systemen.  

 

Zoals hierboven echter ook al geconstateerd, is het voor 

de sector lastig over privacy spreken als de ontvanger dit 

niet tot zich neemt. En wanneer de klant niet kiest voor 

een privacybewuste invulling van de gewenste  

ICT-toepassing, beperkt dat ook de branche zeer in de 

aan te bieden oplossingen. Privacy by design is dus zeer 

lastig vanuit de industrie alleen te promoten, het vraagt 

een samenspel met de klant en gebruiker. Door ICT-

bedrijven in een vroegtijdig, precompetitief, stadium te 

laten meedenken over privacywaarborgen, kunnen 

aanpassingen achteraf worden vermeden. Dit zorgt 

ervoor dat het concept privacy by design sneller 

gewoonte wordt en daarmee privacy bewuster een plek 

krijgt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De rol die ICT-bedrijven kunnen hebben in het 

privacyvraagstuk wordt sterk bepaald door de rol die 

ICT-bedrijven hebben bij het verzamelen en verwerken 

van (persoons)gegevens (zie tekstvak). Door 

ontwikkelingen in de ICT zien we daarbij dat er in 

toenemende mate sprake is van overlap in rollen.  

 

Verschillende rollen van ICT-bedrijven 

 

Verantwoordelijke: Sommige ICT-bedrijven hebben de 

rol van verantwoordelijke. Ze verwerken en verzamelen 

gegevens zelf. Dit zijn vooral bedrijven die rechtstreeks 

in contact met consument en eindgebruiker staan. 

 

Bewerker: Veel vaker zitten ICT-bedrijven in de rol van 

bewerker, waarbij ze in opdracht van een andere 

organisatie, de verantwoordelijke, gegevens verwerken.  

 

Leverancier: ICT-bedrijven leveren in veel gevallen 

software en apparatuur om informatie efficiënt te 

verwerken. 

 

Wat kunnen bedrijven doen om de balans bij hun klanten 

te bieden: 

 

 Als sector, onder andere via Nederland ICT, beter 

context bieden van ontwikkelingen, zodat kennis en 

expertise uit de sector wordt gebruikt om bij 

nieuwe uitdagingen te duiden wat van belang. 

 Helderheid bieden over wat je doet met gegevens 

waar je zelf de verantwoordelijke bent.   

 Als verantwoordelijke in de relatie met de gebruiker 

meer laten zien waar de gebruiker zijn eigen rol 

moet pakken. 

 In de dienstverlening naar verantwoordelijken 

privacy onderdeel maken van de voorlichting en 

advisering. 

 In samenwerking met de overheid voorlichten over 

de manier waarop gebruikers een sterkere rol 

kunnen spelen. 

 Onderling leren van de elkaars ervaringen. 

 

De sector is bewust van de rol die het heeft maar is zich 

ook bewust van afhankelijkheid daarbij van de rollen en 

inzet van anderen. Over het belang van privacy en de 

balans met economische en maatschappelijke belangen 

gaat de sector het gesprek aan met andere partijen. 


