
 

  

Nieuwsbrief voor de FG / 7 mei 2020 
 
Deze nieuwsbrief voor functionarissen gegevensbescherming (FG's) verschijnt minstens 4 keer per 
jaar. Gepubliceerde nieuwsbrieven vindt u op onze website. U kunt zich ook abonneren om de 
nieuwsbrief per e-mail te ontvangen. 
 

 
 

 

 

  

 

  

17 miljoen virologen 

Het zijn roerige tijden, voor iedereen, niet in de laatste plaats voor u als FG. Want we blijken niet 

alleen 17 miljoen 'virologen' in Nederland te hebben, ook heeft iedereen een mening over 

gezondheid en privacy en hoe je het één tegen het ander zou moeten afwegen. Aan Munish 

Ramlal, hoofd Systeemtoezicht bij de AP, de taak om in het NOS Journaal in 30 seconden te 

duiden in hoeverre een 'corona-app' mag worden gebruikt om medische gegevens van 

Nederlanders te verzamelen. 

 

 

  

  

  

  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/aanmelden-fg-nieuwsbrief
https://www.npostart.nl/nos-journaal/18-04-2020/POW_04508122


 

 

  

 

  

FG blijft aanspreekpunt 

Door deze crisis gaan organisaties steeds meer inzien hoe belangrijk het is om een 

professionele FG te benoemen. Uw meerwaarde is juist nu heel zichtbaar. U bent degene die 

goed zicht heeft op een goede toepassing van de AVG, degene die tijdig risico’s signaleert en 

de organisatie voor misstappen kan behoeden. 

 

Verantwoordelijken die ons als externe toezichthouder vragen of een bepaalde verwerking 

wel of niet mag, sturen wij steevast terug naar hun eigen FG. Immers, wij doen geen 

uitspraken over individuele gevallen. Daarvoor zouden we eerst de hele situatie moeten 

kennen. Als FG bent u veel beter in staat om de vragen te beantwoorden. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

‘Handig is geen grondslag’ 

Botsende waarden, juridisch uitzoekwerk, lastige kwesties; als er één ding duidelijk werd 

afgelopen weken, is het wel dat er heel veel vragen leven die niet makkelijk te beantwoorden 

zijn. Als FG heeft u dat vast ook gemerkt in uw organisatie. Sowieso was u al gewend aan 

lastige vragen waarop geen simpel 'ja' of 'nee' mogelijk is. Maar wanneer het om gezondheid 

gaat, kan dat tot twijfel leiden. Toch blijven ook tijdens de crisis de AVG-beginselen het 

uitgangspunt. 

 

‘Handig is geen grondslag’, lazen wij ooit op een muurtegeltje in het kantoor van een FG. Een 

basale uitspraak maar wel één die ook nu relevant blijft. Ook nu moeten 

verwerkingsverantwoordelijken bij elke stap, bij élke verwerking nadenken over vragen als: 

Welke grondslag is er voor de verwerking van deze gegevens?, Zijn deze gegevens strikt 

noodzakelijk?, Kan het ook met minder gegevens?, Wat kan er gebeuren als de gegevens in 

verkeerde handen vallen? en Hoe zien de beveiligingsmaatregelen eruit? 

  

  

  

  

 
  



 

  

 

  

Vragen en antwoorden 

Ook al bent u als FG de aangewezen partij om vragen van uw eigen organisatie te 

beantwoorden, het is logisch dat ook u met vragen zit over privacy in tijden van corona. Dat 

hebben wij bij onze FG-telefoonlijn in ieder geval wel gemerkt. FG's stelden ons bijvoorbeeld 

vragen over het controleren van werknemers op corona, thuiswerken, videobellen en het 

verzamelen van locatiegegevens. Het antwoord op veel van die vragen hebben wij 

gepubliceerd op onze website in een speciaal dossier over corona & privacy. We vullen dit 

dossier steeds aan. Nieuwe vragen en ontwikkelingen kunnen reden zijn om de informatie 

aan te vullen en aan te scherpen. Hou onze website daarom in de gaten om op de hoogte te 

blijven. 

 

We beantwoorden dagelijks uiteraard ook andere vragen van FG’s. Graag helpen we 

iedereen zo goed mogelijk op weg. Een aantal vragen zien we regelmatig terugkeren. We 

hebben aan de hand daarvan enkele nieuwe Q&A’s gepubliceerd. 

 

Kan ik bij de AP checken of een organisatie een FG heeft? 

Kan ik mij als FG zelf aan- of afmelden bij de AP of wijzigingen doorgeven?  

Welke informatie over de FG moet ik doorgeven aan de AP?  

Kan ik meerdere FG’s aanmelden?  

Moet ik een aparte FG voor Wpg- en Wjsg-verwerkingen aanmelden?  

Hoe kan ik een FG aan- of afmelden bij de AP of andere wijzigingen doorgeven?  

Wat gebeurt er met het FG-nummer wanneer iemand anders de FG wordt?  

 

Heeft u als FG een vraag aan de AP? U kunt deze stellen per e-mail 

(FG@autoriteitpersoonsgegevens.nl ) of via de FG-telefoonlijn (070-8888 660 ma-vr tussen 

9:00-12:00 uur). U kunt hier nog eens nalezen met welke vragen u als FG wel en niet bij de 

AP terecht kunt. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Ander AP-nieuws 

Boete voor bedrijf voor verwerken vingerafdrukken 
werknemers 

Werknemers van een bedrijf hebben hun vingerafdrukken 

moeten laten scannen voor aanwezigheids- en 

tijdsregistratie. De AP heeft na onderzoek geconcludeerd dat 

het bedrijf geen vingerafdrukken van medewerkers had 

mogen verwerken. Het bedrijf kan zich namelijk niet 

beroepen op een uitzonderingsgrond voor het verwerken van 

bijzondere persoonsgegevens. Het bedrijf krijgt hiervoor een boete van 725.000 euro. 

 

  

  

  

  

 
  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/corona/corona-op-de-werkvloer#mag-ik-mijn-werknemers-controleren-op-corona-7677
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/corona/veilig-thuiswerken-tijdens-corona
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/keuzehulp-privacy-bij-videobel-apps
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/gebruik-telecomdata-tegen-corona-alleen-met-wet
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/corona
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/corona
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/functionaris-gegevensbescherming-fg#kan-ik-bij-de-ap-checken-of-een-organisatie-een-fg-heeft-7656
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/functionaris-gegevensbescherming-fg#kan-ik-mij-als-fg-zelf-aan--of-afmelden-bij-de-ap-of-wijzigingen-doorgeven-7649
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/functionaris-gegevensbescherming-fg#welke-informatie-over-de-fg-moet-ik-doorgeven-aan-de-ap-7650
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/functionaris-gegevensbescherming-fg#kan-ik-meerdere-fg’s-aanmelden-7654
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/functionaris-gegevensbescherming-fg#moet-ik-een-extra-fg-aanmelden-als-ik-wpg--of-wjsg-gegevens-verwerk-7655
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/functionaris-gegevensbescherming-fg#hoe-kan-ik-een-fg-aan--of-afmelden-bij-de-ap-of-andere-wijzigingen-doorgeven-7651
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/functionaris-gegevensbescherming-fg#wat-gebeurt-er-met-het-fg-nummer-wanneer-iemand-anders-de-fg-wordt-7652
mailto:FG@autoriteitpersoonsgegevens.nl
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/functionaris-gegevensbescherming-fg#met-welke-vragen-kan-ik-als-fg-wel-en-niet-bij-de-ap-terecht-7149
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/boete-voor-bedrijf-voor-verwerken-vingerafdrukken-werknemers?pk_campaign=nieuwsbrief_06052020&pk_keyword=boetevingerafdrukken


 

 

 

 

Dag van de FG 2020 

Door de ingelaste coronamaatregelen hebben we de Dag van de FG die op 25 mei 2020 zou 

plaatsvinden helaas moeten uitstellen. We zijn druk bezig om enkele alternatieve scenario’s 

uit te werken waarbij we rekening houden met de anderhalvemetersamenleving. We houden 

u op de hoogte van het vervolg! 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

RSS-feed AP 

Wilt u direct een melding ontvangen wanneer de AP een nieuwsbericht heeft gepubliceerd op 

de website? Abonneert u zich dan op de RSS-feed. Dat kan eenvoudig via de knop bovenaan 

de pagina die u bereikt via deze link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/rss 

  

  

  

  

 

 

 

Feedback welkom 

De AP werkt continu aan het verbeteren van haar informatie. Heeft u tips of ideeën om onze 

communicatie met FG's te verbeteren? 

Laat het ons weten via fg@autoriteitpersoonsgegevens.nl 

 

  

 
 

 

 

  Over de Autoriteit Persoonsgegevens 

    Iedereen heeft recht op een zorgvuldige omgang met zijn persoonsgegevens. De Autoriteit     

    Persoonsgegevens is de onafhankelijke toezichthouder in Nederland die de bescherming van 

    persoonsgegevens bevordert en bewaakt. Meer informatie vindt u op  

    autoriteitpersoonsgegevens.nl. 

    Een reply op deze nieuwsbrief wordt niet verwerkt. Afmelden voor de nieuwsbrief? Klik hier. 

    We zijn ervan op de hoogte dat sommige ontvangers deze nieuwsbrief niet geheel correct  

    ontvangen. Excuses voor het ongemak, er wordt gewerkt aan een oplossing. 

 

 

 
 

 

http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/rss?pk_campaign=nieuwsbrief_19122019&pk_keyword=RSS
mailto:fg@autoriteitpersoonsgegevens.nl
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/afmelden-fg-nieuwsbrief

