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Privacy & corona 
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de afgelopen periode wederom scherp 
gekeken naar verschillende initiatieven om met behulp van persoonsgegevens het 
coronavirus te bestrijden. Veelal initiatieven die – wanneer de AVG niet juist wordt 
toegepast – ons recht op gelijkwaardige behandeling en op een vrij en onbespied 
leven structureel kunnen aantasten. Daarnaast helpen wij organisaties op weg door 
antwoord te geven op veelgestelde vragen. Bijvoorbeeld over het juist voeren van 
een ‘coronacheckgesprek’ en het opnemen van de temperatuur van medewerkers. 

 

 

  

 

 

    

 
AP beoordeelt tijdelijke wet telecomdata 

Het kabinet wil de Telecommunicatiewet wijzigen om het delen van telecomdata in de strijd 

tegen corona mogelijk te maken. De AP heeft half mei een eerste voorstel tot wetswijziging 

beoordeeld en daarop een advies met aanbevelingen aan het kabinet uitgebracht. De 

AP heeft het gepubliceerde nieuwe wetsvoorstel bestudeerd en concludeerde dat het advies 

van de AP onvoldoende is opgevolgd. 

 
 

  

 

  

  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-toetst-voorstel-delen-telecomdata?pk_campaign=nieuwsbrief_07072020&pk_keyword=wetswijziging
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-toetst-voorstel-delen-telecomdata?pk_campaign=nieuwsbrief_07072020&pk_keyword=wetswijziging
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/advies_telecomdata_corona.pdf?pk_campaign=nieuwsbrief_07072020&pk_keyword=aanbevelingen
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/corona?pk_campaign=nieuwsbrief_07072020&pk_keyword=coronainitiatieven
https://nos.nl/artikel/2339365-privacywaakhond-huidig-wetsvoorstel-telecomdata-delen-rivm-niet-invoeren.html?pk_campaign=nieuwsbrief_07072020&pk_keyword=telecomdata


 

 

 

  

  

 
Temperaturen mag niet zomaar 

Tijdens de coronacrisis wilt u als organisatie wellicht toegangscontroles houden. En daarbij 

de lichaamstemperatuur meten van uw werknemers, bezoekers of klanten voordat zij 

toegang krijgen tot uw pand. Of u bent ondernemer met een contactberoep of in de horeca. U 

moet dan een gezondheidscheck doen bij uw klanten, ook wel checkgesprek genoemd. 

Temperaturen is niet zomaar toegestaan. Meestal verwerkt u hiermee namelijk medische 

gegevens. En dat valt onder de privacywet. Wat mag wel en niet in deze situaties om 

coronabesmettingen tegen te gaan? 

 

  

  

 
Vragen & antwoorden over privacy en temperaturen 

 Waarom valt temperaturen als toegangscontrole meestal onder de AVG?  
 Mag je iemand temperaturen als diegene daarvoor toestemming geeft?  
 Mag een werkgever werknemers temperaturen als zij daarvoor toestemming geven?  
 Mag een ondernemer de temperatuur of gezondheid van klanten registreren als zij 

daarvoor toestemming geven? 
 

  

 

  

  

 

 

  

  

 
Voor ondernemers: gezondheidscheck & privacy 

Bent u ondernemer met een contactberoep? Of ondernemer in de horeca? Dan moet u uw 

klanten een aantal vragen stellen voordat zij bij u naar binnen mogen. Let op: u mag uw 

klanten naar hun gezondheid vragen, maar de antwoorden niet registreren. Ook mag u bij 

een online reservering deze vragen niet stellen. 

  

  

 
Vragen & antwoorden over privacy en het checkgesprek 

 Mag ik als horecaondernemer de uitkomst van een checkgesprek registreren?  
 Mag ik als ondernemer met een contactberoep symptomen van corona bij mijn 

klanten registreren? 
 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/corona/temperaturen-en-gezondheidscheck#waarom-valt-temperaturen-als-toegangscontrole-meestal-onder-de-avg-7741
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/corona/temperaturen-en-gezondheidscheck#mag-ik-iemand-temperaturen-als-diegene-daarvoor-toestemming-geeft-7743
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/corona/temperaturen-en-gezondheidscheck#mag-ik-als-werkgever-mijn-werknemers-temperaturen-als-zij-daarvoor-toestemming-geven-7744
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/corona/temperaturen-en-gezondheidscheck#mag-ik-de-temperatuur-of-gezondheid-van-mijn-klanten-registreren-als-zij-daarvoor-toestemming-geven-7750
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/corona/temperaturen-en-gezondheidscheck#mag-ik-de-temperatuur-of-gezondheid-van-mijn-klanten-registreren-als-zij-daarvoor-toestemming-geven-7750
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/corona/temperaturen-en-gezondheidscheck#mag-ik-als-horecaondernemer-de-uitkomst-van-een-checkgesprek-registreren-7765
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/corona/temperaturen-en-gezondheidscheck#mag-ik-als-ondernemer-met-een-contactberoep-symptomen-van-corona-bij-mijn-klanten-registreren-7761
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/corona/temperaturen-en-gezondheidscheck#mag-ik-als-ondernemer-met-een-contactberoep-symptomen-van-corona-bij-mijn-klanten-registreren-7761
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-temperatuur-meten-mag-niet-zomaar?pk_campaign=nieuwsbrief_07072020&pk_keyword=temperaturen


  

 
Europese samenwerking tijdens crisis 

De nationale privacytoezichthouders denken op Europees niveau samen na over 

privacykwesties in coronatijd. Bijvoorbeeld rond de verwerking van persoonsgegevens in 

wetenschappelijk onderzoek en corona-apps. En sinds aan het begin van de zomer steeds 

meer grenzen opengaan, komen er weer nieuwe privacyvraagstukken naar boven, waar de 

toezichthouders ook samen antwoorden op geven. 

  

    
 

  

 

 

  

Ander privacynieuws 
Boete voor BKR vanwege kosten bij inzage 
persoonsgegevens 

Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) mag geen geld vragen aan mensen die digitaal 

hun persoonsgegevens willen inzien. En wanneer mensen per post inzage in hun 

persoonsgegevens bij BKR willen, moet dat eenvoudig en met redelijke tussenpozen mogelijk 

zijn. BKR wierp te hoge drempels op voor inzage. Dat mag niet volgens de privacywetgeving. 

Daarom heeft de AP BKR een boete opgelegd van 830.000 euro. 

 

  

 

  

  

 

 

      

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/twee-europese-guidelines-rondom-privacy-en-corona-vastgesteld?pk_campaign=nieuwsbrief_07072020&pk_keyword=eurguidelines
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/edpb-grenzen-eu-weer-open-tijdens-corona-let-op-privacy?pk_campaign=nieuwsbrief_07072020&pk_keyword=grenzenopen
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/boete-voor-bkr-vanwege-kosten-bij-inzage-persoonsgegevens?pk_campaign=nieuwsbrief_07072020&pk_keyword=BoeteBKR
https://nos.nl/artikel/2339737-geld-vragen-voor-inzien-dossier-mag-niet-boete-voor-bureau-krediet-registratie.html?pk_campaign=nieuwsbrief_07072020&pk_keyword=BoeteBKR


  

 

Jaarverslag AP 2019: meer focus op handhaving 

In 2019 focuste de AP meer op handhaving van de privacywetgeving. In 2018 lag de nadruk 

nog op voorlichting over de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming, die in dat 

jaar van toepassing werd. Maar in 2019 was deze periode van coulance voorbij. De AP legde 

onder meer 4 keer een boete op, voor een bedrag van in totaal ruim 2,5 miljoen euro. 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

Boete voor bedrijf voor verwerken vingerafdrukken 
werknemers 

Werknemers van een bedrijf hebben hun vingerafdrukken moeten laten scannen voor 

aanwezigheids- en tijdsregistratie. De Autoriteit Persoonsgegevens (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. 

Biometrische gegevens, zoals een vingerafdruk, zijn bijzondere persoonsgegevens. Een 

organisatie mag geen bijzondere persoonsgegevens gebruiken, tenzij daarvoor in de wet een 

uitzondering is. 

 

  

  

 
Vragen & antwoorden over biometrie 

 Mag biometrie worden gebruikt voor toegangscontrole?  
 Mag mijn werkgever mij verplichten een vingerafdruk af te staan?  
 Mag mijn sportschool mij verplichten een vingerafdruk af te staan?  
 Kan ik mijn biometrische gegevens laten verwijderen? 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

Nieuwe bepalingen Wabvpz van kracht 

Sinds 1 juli zijn twee nieuwe bepalingen van de Wet aanvullende bepalingen verwerking 

persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) van kracht. In de Wabvpz wordt het gebruik van het 

burgerservicenummer (BSN) en bepaalde vormen van elektronische uitwisseling van 

medische gegevens tussen zorgverleners geregeld. Daarnaast geeft deze wet patiënten het 

recht om hun dossier elektronisch in te mogen kijken of er een afschrift van te ontvangen. 

 

  

  

 
Vragen & antwoorden over inzage in het medisch dossier 

 Heb ik recht op elektronische inzage in mijn medisch dossier?  
 Heb ik het recht om te weten wie in mijn medisch dossier heeft gekeken?  
 Wat houdt het recht op inzage in het medisch dossier in?  
 Wat is de verhouding tussen de AVG en de Wabvpz? 

 

  

 

  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/identificatie/biometrie#mag-biometrie-worden-gebruikt-voor-toegangscontrole-6711
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/identificatie/biometrie#mag-mijn-werkgever-mij-verplichten-een-vingerafdruk-af-te-staan-5875
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/identificatie/biometrie#mag-mijn-sportschool-mij-verplichten-een-vingerafdruk-af-te-staan-5876
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/identificatie/biometrie#kan-ik-mijn-biometrische-gegevens-laten-verwijderen-1911
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/gezondheid/medisch-dossier#heb-ik-recht-op-elektronische-inzage-in-mijn-medisch-dossier-7805
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/gezondheid/medisch-dossier#heb-ik-het-recht-om-te-weten-wie-er-in-mijn-medisch-dossier-heeft-gekeken-7807
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/gezondheid/zorgverleners-en-de-avg#wat-houdt-het-recht-op-inzage-in-het-medisch-dossier-in-7802
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/gezondheid/zorgverleners-en-de-avg#wat-is-de-verhouding-tussen-de-avg-en-de-wabvpz-7801
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/jaarverslag-ap-2019-meer-focus-op-handhaving?pk_campaign=nieuwsbrief_07072020&pk_keyword=Jaarverslag2019
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/boete-voor-bedrijf-voor-verwerken-vingerafdrukken-werknemers?pk_campaign=nieuwsbrief_07072020&pk_keyword=vingerafdrukken
https://www.avghelpdeskzorg.nl/documenten/brochures/2020/07/01/vws-factsheet-wet-aanvullende-bepalingen-verwerking-persoonsgegevens-zorg?pk_campaign=nieuwsbrief_07072020&pk_keyword=Wabvpz


  

 

 

 

 

 
 

AP wijst supermarkten op regels gezichtsherkenning 

De AP heeft de supermarktbranche via branchevereniging Centraal Bureau 

Levensmiddelenhandel (CBL) gewezen op de regels rond de inzet van 

gezichtsherkenningscamera’s. Met voorlichting en ingrijpen waar nodig wil de AP voorkomen dat 

supermarkten onrechtmatig gezichtsherkenning inzetten. De brief aan het CBL bevat voorlichting 

over de inzet van gezichtsherkenning. ‘Gezichtsherkenning is een zwaar middel’, zegt Monique 

Verdier, vicevoorzitter van de AP. ‘Daarmee zijn mensen op grote schaal te volgen. Dat begint 

misschien bij een supermarkt, die met één druk op de knop kan opzoeken hoe vaak jij de winkel 

binnenkomt en wat jij dan koopt. 

 

  

  

 
Vragen & antwoorden over gezichtsherkenning 

 Mag ik als bedrijf camera's met gezichtsherkenning gebruiken?  
 Waaraan moet geldige toestemming voor camera's met gezichtsherkenning voldoen?  
 Waar moet ik op letten als producent en/of leverancier van camera's met 

gezichtsherkenning? 
 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/brief_regels_voor_gezichtsherkenning_in_supermarkten.pdf?pk_campaign=nieuwsbrief_07072020&pk_keyword=briefCBL
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/identificatie/biometrie#mag-ik-als-bedrijf-camera’s-met-gezichtsherkenning-gebruiken-7786
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/identificatie/biometrie#waaraan-moet-geldige-toestemming-voor-camera’s-met-gezichtsherkenning-voldoen-7788
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/identificatie/biometrie#waar-moet-ik-op-letten-als-producent-en-of-leverancier-van-camera’s-met-gezichtsherkenning-7789
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/identificatie/biometrie#waar-moet-ik-op-letten-als-producent-en-of-leverancier-van-camera’s-met-gezichtsherkenning-7789
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-wijst-supermarkten-op-regels-gezichtsherkenning?pk_campaign=nieuwsbrief_07072020&pk_keyword=briefCBL


 

UWV verbetert beveiliging werkgeversportaal na 
onderzoek AP 

De AP heeft na onderzoek vastgesteld dat het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 

(UWV) de beveiliging van het online werkgeversportaal heeft verbeterd. Het UWV heeft 

ervoor gezorgd dat werkgevers en arbodiensten alleen nog via eHerkenning kunnen inloggen 

in het portaal. De gezondheidsgegevens van werknemers die in dit systeem staan, zijn 

hiermee voldoende beveiligd. Het UWV hoeft daarom geen dwangsom te betalen. De AP 

onderzocht het werkgeversportaal omdat het de beveiliging niet voldeed zonder toepassing 

van meerfactorauthenticatie. 

 

  

  

 
Vragen & antwoorden over beveiliging 

 Wat moet een organisatie doen om mijn persoonsgegevens te beveiligen?  
 Wat is meerfactorauthenticatie? 

 

  

 

  

 

 

 

 

AP start onderzoek naar TikTok 

Dagelijks delen miljoenen kinderen en jongeren over de hele wereld talloze creatieve filmpjes 

via de social media-app TikTok. Sommige video’s bereiken via deze app miljoenen mensen 

wereldwijd. Voor velen is het tijdens deze coronacrisis de manier om contact te houden met 

vrienden en vriendinnen en zo toch samen de tijd door te komen. Ook in Nederland hebben 

veel kinderen TikTok op hun telefoon staan. Met de opkomst van TikTok zijn ook 

privacyzorgen rondom het gebruik toegenomen. De AP onderzoekt of de privacy van 

Nederlandse kinderen voldoende geborgd is in de TikTok-app. 

 

  

  

 
Vragen & antwoorden over apps 

 Waar kan ik op letten als ik een app installeer?  
 Waar kan ik als ouder op letten bij een app voor kinderen?  
 Welke privacyregels gelden voor apps? 

 

  

 

  

  

 

 

 

   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 deze nieuwsbrief? Klik hier. 

 

 

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/beveiliging/beveiliging-van-persoonsgegevens#wat-moet-een-organisatie-doen-om-mijn-persoonsgegevens-te-beveiligen-2114
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/beveiliging/beveiliging-van-persoonsgegevens#wat-is-meerfactorauthenticatie-6067
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/smartphones-en-apps#waar-kan-ik-op-letten-als-ik-een-app-installeer-4751
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/smartphones-en-apps#waar-kan-ik-als-ouder-op-letten-bij-een-app-voor-kinderen-4752
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/smartphones-en-apps#welke-privacyregels-gelden-voor-apps-7592
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/afmelden-ap-nieuwsbrief
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/uwv-verbetert-beveiliging-werkgeversportaal-na-onderzoek-ap?pk_campaign=nieuwsbrief_07072020&pk_keyword=werkgeversportaalUWV
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-start-onderzoek-naar-tiktok?pk_campaign=nieuwsbrief_07072020&pk_keyword=onderzoekTikTok

