
Richtlijnen voor privacybescherming bij het gebruik van Zoom 

Onderstaande richtlijnen zijn opgesteld om de privacy risico’s bij het gebruiken van Zoom verder te 

minimaliseren: 

 Gebruik Zoom bij voorkeur in je internetbrowser en accepteer daarbij alleen de 

noodzakelijke cookies.  

 Installeer Zoom op zo min mogelijk devices (laptop, smartphone, tablet). De app wordt soms 

bijna ongemerkt geïnstalleerd, dus stel jezelf de vraag of je deze wel wilt gebruiken of liever 

overschakelt naar gebruik in de browser. Verwijder de app(s) wanneer je deze niet nodig 

hebt.  

 Gebruik je de app? Zorg er dan voor dat je deze continu geüpdate houdt. Zoom voert 

regelmatig updates uit om de informatiebeveiliging te verbeteren.  

 Maak geen account aan als je deelneemt aan een meeting; alleen de host heeft een account 

nodig. Als je toch een account aanmaakt, zet dan zo min mogelijk gegevens in je account en 

voeg bijvoorbeeld geen foto van jezelf toe. Kies daarbij niet voor een inlog via Facebook of 

andere sociale media.  

 Neem deel aan een meeting zonder in te loggen (dus zonder account) en vermeld daarbij 

alleen je voornaam. Als er meerdere deelnemers met dezelfde voornaam zijn kun je de 

eerste letter van je achternaam o.i.d. toevoegen, maar vermeld niet je volledige naam als dat 

niet nodig is.  

 Houd er rekening mee dat zowel de beheerder van Zoom als het bedrijf achter Zoom data 

kan verzamelen over welk device of welke browser je gebruikt en ook zicht heeft op welke 

andere schermen je open hebt staan. Metadata over dit gebruik kan terecht komen bij 

subverwerkers van Zoom, waaronder Google. Hoe minder applicaties en tabbladen je in je 

browser open hebt staan tijdens het gebruik van Zoom, hoe minder informatie je deelt. 

Overweeg om Zoom te gebruiken op een apart device, waarop je zoveel mogelijk instellingen 

om data te delen, zoals bijvoorbeeld locatiegegevens, uitzet.  

 Gebruik je Zoom op een gedeeld device, dus deel je bijvoorbeeld een laptop of tablet met 

gezinsleden, zorg dan voor persoonlijke, afgeschermde werkomgevingen en zorg dat alle 

andere gebruikers op het device afgemeld zijn op het moment dat jij Zoom gebruikt.  

 Neem de meetings niet op, ook niet met behulp van een externe recorder.  

 Let er bij het chatten op dat je geen persoonsgegevens, of andere gevoelige gegevens, deelt.  

 Let er bij het delen van je screen op dat er geen persoonsgegevens, of andere gevoelige 

gegevens, in je scherm zichtbaar zijn.  

 Let er bij het gebruik van video op dat er geen persoonsgegevens, of andere gevoelige 

gegevens, in het beeld zichtbaar zijn; zorg voor een opgeruimde, rustige achtergrond. Je kunt 

ook kiezen voor een alternatieve achtergrond in de instellingen van Zoom.  

 Let er ook op dat eventuele gezinsleden of huisgenoten geen delen van de meeting 

meekrijgen en sluit je browserscherm of de app als de meeting afgelopen is.  

 


