Terugkoppeling uit de break-out sessies van 15 oktober 2020 n.a.v. de casus “De Watervloot III”

Algemeen:
De privacy hoek lijkt hier onderbelicht. Wat komt er in beeld, met welk doel wordt de informatie verzameld
en wie mag kijken? Geconstateerd is dat er wellicht ook bedrijfsgevoelige informatie achterhaald zou kunnen worden. Er zouden in ieder geval persoonsgegevens vastgelegd kunnen worden, met daarbij nog de
vraag om welk type het gaat (gewoon of bijzonder). Wellicht dat er nog strafrechtelijke gegevens te achterhalen zijn. Verder meetgegevens van het water en signalen van telefoons. Kijk hierbij vooral naar het doel
van de gegevensverzameling. Zit daar ruimte? Wat is je wettelijke basis?

Aandachtspunten uit de break-out sessies:
-

Aandacht voor zowel ethische als privacy aspecten.

-

In de innovatiefase een impactanalyse doen, maakt dat veel onderwerpen al in vroeg stadium duidelijker worden.

-

Wat is doel van het bootje en de opnames? Past het verstrekken van opnames aan burgemeester
voor andere doelen daarbij?

-

Vaarroutes liggen in openbare ruimte. Je zult meer opnemen dan noodzakelijk in het kader van je
wettelijke taak.

-

Belletje van de burgemeester aan de dijkgraaf is niet de officiële weg.

-

Laat het OM de info maar vorderen. Voorafgaand aan vordering OM kun je al wel met elkaar bespreken wat OM nodig heeft en of je dat kunt verstrekken. Wel formele wegen volgen, maar je niet
per definitie al te star opstellen.

-

Het is essentieel dat je als jurist de techniek begrijpt en dat je daarover ook het gesprek aan gaat
met de techneuten;

-

Wat krom is, is niet recht. Je kunt alleen weten of iets krom of recht is als je de techniek begrijpt;

-

Belangrijk om steeds het doel voor ogen te houden waarvoor je gegevens ter beschikking stelt en
bekijkt of daarvoor een grondslag is;

-

bij technische ontwikkeling juridische kader(s) zoveel mogelijk vooraf meenemen en bespreken;

-

van te voren vaststellen welke informatie wordt verzameld en/of kan worden verzameld;

-

scenario’s bedenken;

-

welke informatie openbaar maken met welk doel?;

-

aanleiding om misschien een deel van de informatie af te schermen;
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-

Samenvattend: Om achteraf niet in de problemen te komen is het essentieel dat aan de voorkant
door juristen wordt meegedacht en een grondige juridische analyse wordt gemaakt waarbij in scenario’s wordt gedacht.

