
Smart buildings 
en privacy

Recente onderzoeken wijzen uit dat in 2030 ongeveer zestig procent van de wereld-

bevolking in stedelijke regio’s zal wonen. Deze snelle verstedelijking veroorzaakt grote 

druk op onder meer energie, infrastructuur en transport. Om deze uitdagingen het hoofd 

te bieden, zijn steden druk bezig met het implementeren van nieuwe technologieën. Er 

ontstaan smart cities waarbij onderdelen van de stad met elkaar verbonden zijn via een 

netwerk van sensoren, internet en state of the art apparatuur. Deze voortschrijdende 

technologische ontwikkelingen hebben gevolgen voor de privacy.
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Volgens een rapport van Buildings Performance Institute 

Europe van begin dit jaar is Nederland samen met Zweden, 

Finland en Denemarken koploper in Europa als het gaat om 

‘smart-readiness’. In deze landen wordt speci! ek beleid 

gevoerd gericht op het tot stand brengen van voornoemde 

transitie naar smart cities. 

In de bouw volgen de innovatieve ontwikkelingen elkaar 

dan ook in rap tempo op. Zo komen er steeds meer 

smart buildings waarin de laatste technologieën zijn 

verwerkt. In deze smart buildings zijn bijvoorbeeld licht- en 

warmteschakelaars aangesloten op bewegingssensoren 

en registreren camera’s wie zich in het pand bevindt. 

Deze voortschrijdende technologische ontwikkelingen 

hebben gevolgen voor de privacy. Door het aan elkaar 

koppelen van losse systemen in een netwerk worden 

persoonsgegevens steeds vaker centraal opgeslagen, 

doorzoekbaar gemaakt en geanalyseerd. Het recht op 

privacy schrijft echter voor dat deze persoonsgegevens 

zorgvuldig worden behandeld. Hierdoor is het de vraag 

of dit recht voldoende geborgd is als het gaat om smart 

buildings.

Wet bescherming persoonsgegevens
Op dit moment wordt het wettelijk kader rond de privacy 

in Nederland gevormd door de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens. Daarin is onder meer vastgelegd wat 

persoonsgegevens zijn en wie daarvoor verantwoordelijk 

is. Een persoonsgegeven is elk gegeven betreffende een 

natuurlijke persoon waarvan de identiteit redelijkerwijs 

zonder onevenredige inspanning direct of indirect vast te 

stellen is. 
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Op grond van de Wet bescherming Persoonsgegevens 

dient degene die persoonsgegevens verwerkt, dit zorg-

vuldig te doen en de persoonsgegevens alleen voor 

gerechtvaardigde doeleinden te verzamelen. Gerechtvaar-

digde doeleinden in relatie tot smart buildings zijn bijvoor-

beeld beveiliging en een ef! ciënte omgang met energie.

Zo staat de Wet bescherming Persoonsgevens het in 

principe toe dat werknemers en bezoekers om beveili-

gingsredenen pasjes meekrijgen waarmee zij hun positie 

in het gebouw regelmatig kenbaar maken. Hetzelfde 

geldt voor beveiligingssensoren die registreren of iemand 

aanwezig is om het licht en de temperatuur te regelen. 

Het wordt echter een ander verhaal indien de bewegings-

sensoren ingezet worden om te controleren of werk-

nemers aan het werk zijn. Dit kwali! ceert niet meer als 

gerechtvaardigde doeleinden op grond van de Wet 

bescherming Persoonsgegevens. 

Ook als data gebruikt wordt voor andere doeleinden 

dan waarvoor de data oorspronkelijk verzameld was, is 

dat in strijd met Wet bescherming Persoonsgegevens. 

Daarom dient de betrokkene, degene van wie de 

persoonsgegevens verwerkt worden, in principe voor 

het moment van verkrijging geïnformeerd te zijn over de 

doeleinden van de verwerking van zijn persoonsgegevens.

Daarnaast dient degene die de gegevens verwerkt onder 

de Wet bescherming persoonsgegevens passende 

technische en organisatorische maatregelen te nemen 

om de verzamelde persoonsgegevens te beveiligen tegen 

verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 

Indien er toch onverhoopt sprake is van een datalek, 

waarbij persoonsgegevens worden blootgesteld aan 

vernietiging, wijziging of vrijkomen, dient de degene die de 

persoonsgegevens verwerkt, direct zowel de betrokkene 

als de Autoriteit Persoonsgegevens in kennis te stellen 

als er een aanzienlijke kans bestaat op ernstige gevolgen 

voor de bescherming van die persoonsgegevens of 

ongunstige gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer van 

de betrokkene. 

Niet-naleving van deze verplichtingen kan onder de 

huidige regelgeving leiden tot een bestuurlijke boete van 

maximaal € 820.000 of 10% van de jaaromzet van een 

onderneming. Ook is het mogelijk dat de bestuurders van 

de organisatie persoonlijk aansprakelijk worden gehouden. 

Aansprakelijkheid van een bestuurder kan immers 

ook voortvloeien uit het onvoldoende beveiligen van 

persoonsgegevens of het niet melden van een datalek aan 

de betrokkenen of de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Algemene Verordening Persoonsgegevens
Vanaf 25 mei 2018 zal er echter een nieuwe privacy verorde-

ning gaan gelden in de gehele Europese Unie, in plaats van 

28 verschillende nationale wetten. Dit wordt de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming. Vanaf dat moment zijn 

alle organisaties die persoonsgegevens verwerken verplicht 

om aan de nieuwe privacy-verordening te voldoen. 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming 

brengt een aantal nieuwe verplichtingen met zich mee. 

Zo zullen organisaties onder meer verplicht worden om 

een privacybeleid vast te leggen en een Privacy Impact 

Assessment (PIA) uit te voeren wanneer persoonsgegevens 

worden verwerkt die grote privacyrisico’s met zich 

meebrengen. Een PIA is een onderzoek dat zich richt op de 

mogelijke impact van die verwerking op de privacy. 

Ook geldt er straks een documentatieplicht voor de ver-

werkingen van persoonsgegevens en worden organisaties 

die veel persoonsgegevens verwerken, zoals gemeenten, 

verplicht een functionaris gegevensbescherming aan te 

wijze die binnen de organisatie verantwoordelijk is voor het 

naleven van de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

Privacy by design and privacy by default
De twee belangrijkste principes van de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming vormen privacy by 

design en privacy by default. Priv acy by design houdt in dat 

er in een vroeg stadium nagedacht wordt over het goede 

gebruik van persoonsgegevens binnen een organisatie, 

de noodzaak van het gebruik van deze gegevens en de 

bescherming ervan. Zo dienen organisaties bijvoorbeeld 

al tijdens de ontwikkeling van informatiesystemen in smart 

buildings aandacht te besteden aan privacy-verhogende 

In smart buildings zijn licht- en warmteschakelaars aangesloten op 

bewegingssensoren en registreren camera’s wie zich in het pand bevindt.

‘Het recht op privacy schrijft voor dat 

persoonsgegevens zorgvuldig worden 

behandeld’
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maatregelen, ook wel Privacy Enhancing Technologies 

genoemd, en dataminimalisatie: alleen die gegevens 

worden verwerkt die noodzakelijk zijn voor het doel van de 

verwerking. 

Privacy by default betekent dat de instellingen van een 

systeem zodanig zijn dat maximale privacy wordt betracht. 

Het gaat om producten of diensten waarbij gebruikers zelf 

de mogelijkheid wordt geboden om persoonsgegevens 

te delen of af te staan. Privacy by default verplicht 

organisaties om in dit soort situaties de privacy van hun 

gebruikers te beschermen door de instellingen en functies 

van de producten of diensten standaard (by default) op de 

meest privacyvriendelijke stand te zetten. 

Voornoemde verplichtingen uit de Algemene Verordening 

Persoonsgegevens dienen strikt nageleefd te worden. 

Indien organisaties zich niet houden aan deze verplich-

tingen, kan de Autoriteit Persoonsgegevens organisaties 

straks een boete opleggen van maximaal € 20 miljoen of 

4% van de wereldwijde omzet van de onderneming.

Wees goed voorbereid
Organisaties kunnen echter nu al stappen ondernemen 

ter voorbereiding op de Algemene Verordening Persoons-

gegevens. Dit kunnen zij doen door na te gaan welke 

huidige processen, diensten, en goederen aangepast 

moeten worden om te kunnen voldoen aan de Algemene 

Verordening Persoonsgegevens.

Organisaties moeten straks kunnen aantonen dat zij 

handelen in overeenstemming met de Algemene Verorde-

ning Persoonsgegevens. In dat kader doen organisaties 

er dan ook verstandig aan om een privacybeleid vast 

te stellen (als dat nog niet is gedaan) en reeds te 

documenteren welke persoonsgegevens verwerkt worden 

en met welk doel. 

Daarnaast is het van belang dat organisaties vertrouwd 

raken met de onder de Algemene Verordening Persoons-

gegevens verplichte uitgangspunten van privacy by 

design en privacy by default en dat organisaties deze 

uitgangspunten borgen bij de ontwikkeling van producten 

en diensten. Op deze manier zijn organisaties maximaal 

voorbereid op de inwerkingtreding van de Algemene 

Verordening Persoonsgegevens. 

Vanaf 25 mei 2018 geldt er een nieuwe privacy-verordening in de hele Europese 

Unie.
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