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 AP lanceert  
 storytellingcampagne met 
 privacyverhalen 
 Waarom is privacy zo belangrijk? Of beter gezegd: waarom is het slim om je  
 persoonsgegevens goed te beschermen? Dat kunnen we het beste vertellen aan de  
 hand van verhalen. De verhalen zijn gebaseerd op echte meldingen bij de Autoriteit  
 Persoonsgegevens. We blijven de verhalen uitbreiden en delen ze onder meer via  
 ons Twitter- en LinkedIn-account. Volgt u ons al? 

 

 Lilian (68) voelt zich onvrij in haar eigen huis doordat  
 ze niet weet wat de camera van de buren filmt 

 “In onze straat staan we altijd voor elkaar klaar. Bijvoorbeeld als je een keer een 
 feestje hebt of zo, lenen we elkaars tuinstoelen. Of als ik iets raars zie in de wijk,  
 dan waarschuwen we elkaar. Veel buren drinken ook regelmatig even koffie samen 

 

https://twitter.com/toezicht_AP
https://nl.linkedin.com/company/autoriteitpersoonsgegevens


 of maken een praatje op straat. We letten gewoon een beetje op mekaar. Mijn  
 nieuwe buren lijken dat ook te doen maar dan met een camera…” 

 

 Veelgestelde vragen over camera’s bij uw huis en bij de buren 

 Er kunnen goede redenen zijn om een camera op te hangen bij uw huis, zoals een  

 beveiligingscamera of een videodeurbel. Dat is ook niet verboden. Maar u moet er wel voor  

 zorgen dat u zo min mogelijk inbreuk maakt op de privacy van andere mensen, zoals uw buren  

 of voorbijgangers. Net zoals uw buren rekening moeten houden met úw privacy als zij een  

 camera ophangen bij hun huis. 

  

 
 Wanneer mag ik een camera ophangen bij mijn huis?  
 Hoe kan ik de camera bij mijn huis goed afstellen?  
 Wanneer mag ik mijn camera wel op de openbare weg of het huis van mijn buren richten?  
 Ik heb mijn camera aangemeld bij de politie, dan mag het toch? 

 

  

 

 

 
 Alles waar u rekening mee moet houden als u een camera wilt ophangen bij uw huis, vindt u in  

 het Stappenplan camera bij huis.  
  

 

 
 

 

 

    

Groei AP noodzakelijk voor bescherming burgers in 
digitaliserend Nederland 

De Autoriteit Persoonsgegevens moet in de volgende kabinetsperiode flink uitbreiden om 

burgers te beschermen en bedrijven te helpen in digitaliserend Nederland. Ontwikkelingen als 

gezichtsherkenning, internet of things, algoritmes, smartphonetechnologie, volgsoftware, 

datahandel en sexting vereisen adequaat toezicht. Om haar wettelijke taken goed te kunnen 

uitvoeren, moet de AP groeien van 184 fte naar 470 fte en ruim 66 miljoen euro in 2025. Dit 

staat in de ‘Meerjarenbegroting 2021-2025’ die de AP vandaag naar buiten heeft gebracht. 

 

De AP heeft deze meerjarenbegroting - naast de reguliere begroting voor volgend jaar - 

opgesteld op basis van een onderzoek dat KMPG heeft uitgevoerd naar de benodigde 

capaciteit van de AP. Dit deed KPMG in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid 

(JenV) en de AP. In de meerjarenbegroting heeft de AP een groeipad uitgestippeld. Dit geeft 

aan welke groei nodig is om goed toezicht te kunnen houden. 

 

AP-voorzitter Aleid Wolfsen gaf een interview aan Trouw waarin hij onder meer ingaat op de 

schadelijke economische gevolgen van het tekort aan mensen en middelen van de 

toezichthouder. 

 

  

 

  

  

 

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/foto-en-film/cameras-bij-huis-en-bij-de-buren#wanneer-mag-ik-een-camera-ophangen-bij-mijn-huis-6124
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/foto-en-film/cameras-bij-huis-en-bij-de-buren#hoe-kan-ik-de-camera-bij-mijn-huis-goed-afstellen-8033
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/foto-en-film/cameras-bij-huis-en-bij-de-buren#wanneer-mag-ik-mijn-camera-wel-op-de-openbare-weg-of-het-huis-van-mijn-buren-richten-8042
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/foto-en-film/cameras-bij-huis-en-bij-de-buren#ik-heb-mijn-camera-aangemeld-bij-de-politie-dan-mag-het-toch-8038
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/stappenplan_camera_bij_huis.pdf?pk_campaign=nieuwsbrief_01122020&pk_keyword=Stappenplancameras
https://www.trouw.nl/binnenland/voorzitter-autoriteit-persoonsgegevens-de-achterstanden-zijn-zo-groot-dat-het-lachwekkend-is~bb44d7a8/
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/privacyverhalen/lilian-68-voelt-zich-onvrij-in-haar-eigen-huis-doordat-ze-niet-weet-wat-de-camera-van-de-buren-filmt?pk_campaign=nieuwsbrief_01122020&pk_keyword=privacyverhalen
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/groei-ap-noodzakelijk-voor-bescherming-burgers-digitaliserend-nederland?pk_campaign=nieuwsbrief_01122020&pk_keyword=digitaliserendNL


  

 
 

 

AP: Pas op met camera’s met gezichtsherkenning 

Gezichtsherkenningscamera’s worden het meest ingezet bij bedrijven in de detailhandel, 

beveiliging, sport & entertainment en vervoer, en bij gemeenten. Dat blijkt uit een inventarisatie 

van de AP. Omdat de inzet van een zwaar middel als gezichtsherkenning niet zomaar mag, gaat 

de AP in die sectoren gericht voorlichting geven over de regels. 

 

  

 

  

  

 

 

    

Aanbevelingen voor doorgifte persoonsgegevens 
aan landen buiten EU 

De European Data Protection Board (EDPB) heeft aanbevelingen opgesteld voor de doorgifte 

van persoonsgegevens naar derde landen. Dat zijn landen waar persoonsgegevens minder 

goed beschermd zijn dan in de EU. De EDPB wil het bedrijfsleven hiermee meer duidelijkheid 

geven, nadat het Europese Hof van Justitie het EU-VS Privacy Shield ongeldig verklaarde. 

 

In juli concludeerde de hoogste Europese rechter in de Schrems II-uitspraak dat de 

bescherming van persoonsgegevens in de VS ernstig tekortschiet, ondanks het Privacy 

Shield. Dat waren de afspraken tussen de EU en de VS op basis waarvan bedrijven 

persoonsgegevens vanuit de EU mochten doorgeven aan de VS. Met de uitspraak zette het 

Hof een streep door het Privacy Shield. 

 

Alleen als organisaties kunnen waarborgen dat gegevens net zo goed beschermd worden als 

in de EU, mogen zij nog persoonsgegevens doorgeven aan de VS. En aan andere landen 

waarmee de EU geen (geldige) afspraken heeft over bescherming van persoonsgegevens.  

 

  

 

  

  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/privacy-shield-voor-doorgifte-naar-vs-ongeldig-verklaard?pk_campaign=nieuwsbrief_01122020&pk_keyword=ongeldig
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-pas-op-met-camera%E2%80%99s-met-gezichtsherkenning?pk_campaign=nieuwsbrief_01122020&pk_keyword=camerasgezichtsherkenning
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/aanbevelingen-edpb-voor-doorgifte-persoonsgegevens-na-schrems-ii-uitspraak?pk_campaign=nieuwsbrief_01122020&pk_keyword=schrems2


 

 

 
 

Onderzoek in private sector: ‘de’ 
verwerkersovereenkomst bestaat niet 

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft bij 31 organisaties in de private sector (uit de sectoren 

handel, gezondheidszorg, media, vrije tijd en energie) onderzoek gedaan naar 

verwerkersovereenkomsten. Het doel was een beter beeld te krijgen van hoe organisaties 

deze overeenkomsten opstellen. De conclusie is dat er zeer diverse 

verwerkersovereenkomsten in gebruik zijn. Dit past bij het beeld dat de AVG, door de open 

normen van deze wet, mogelijkheden biedt voor maatwerk. Niet elke organisatie of 

verwerking is immers hetzelfde. 

 

  

  

  

  

 

 

    

Privacy & corona 
AP onderzoekt meten temperatuur werknemers 
tijdens corona 

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft twee grote bedrijven onderzocht die de temperatuur 

van hun personeel meten vanwege corona. De AP constateerde dat beide bedrijven, 

waaronder een multinational, de AVG overtreden. 

De AP kreeg al snel na de uitbraak van het coronavirus in Nederland veel vragen en klachten 

over temperatuurmetingen. Bijvoorbeeld in de horeca, winkels, fabrieken en kantoren. De AP 

besloot zich vooral te richten op het opmeten van de temperatuur op de werkplek. 

 

Monique Verdier, vicevoorzitter van de AP: “De AP begrijpt dat werkgevers maatregelen 

willen nemen om de risico’s van het coronavirus te beperken, maar de maatregelen moeten 

wel binnen de grenzen van de wet blijven. Werknemers zijn niet altijd in de positie om de 

meting te weigeren of te ontwijken. Daarom heeft de AP besloten om hier onderzoek naar te 

doen.” 

 

  

 

  

  

 

 

  
Sneltesten tijdens corona: wat mag hierbij wel en 
niet?     

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/onderzoek-private-sector-de-verwerkersovereenkomst-bestaat-niet?pk_campaign=nieuwsbrief_01122020&pk_keyword=verwerkersovereenkomsten
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-onderzoekt-meten-temperatuur-werknemers-tijdens-corona?pk_campaign=nieuwsbrief_01122020&pk_keyword=temperaturen


Tijdens de coronacrisis willen organisatie soms toegangscontroles houden. En daarbij een 

coronasneltest doen bij uw werknemers, bezoekers of klanten voordat zij toegang krijgen tot 

het pand. Wat mag hierbij wel en niet? 

 

  

 
 Waarom kan het afnemen van een coronasneltest als toegangscontrole onder de 

AVG vallen?  
 Mag mijn werkgever een coronasneltest bij mij afnemen?  
 Mag ik als werkgever een coronasneltest bij mijn werknemers afnemen als zij 

daarvoor toestemming geven? 
 

  

 

  

 

 

   
 

 

Privacy op school en bij digitaal thuisonderwijs 

Tijdens de coronacrisis zijn onderwijsinstellingen massaal overgestapt op digitaal thuisonderwijs. 

Online (video)bellen en online proctoring (digitale surveillance) zijn bruikbare middelen gebleken 

om het onderwijs te laten doorgaan. De keerzijde is dat de inbreuk op de privacy groot kan zijn, 

vooral bij online proctoring. Dit was voor de AP reden om onderzoek te doen. 

 

Gaan de leerlingen naar school, maar twijfelt u over wat er wel en niet mag? Met deze 

veelgestelde vragen helpen we u graag verder op weg:  

 

 

    

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/corona/sneltesten-tijdens-corona#waarom-kan-het-afnemen-van-een-coronasneltest-als-toegangscontrole-onder-de-avg-vallen-8012
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/corona/sneltesten-tijdens-corona#waarom-kan-het-afnemen-van-een-coronasneltest-als-toegangscontrole-onder-de-avg-vallen-8012
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/corona/sneltesten-tijdens-corona#mag-mijn-werkgever-een-coronasneltest-bij-mij-afnemen-8020
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/corona/sneltesten-tijdens-corona#mag-ik-als-werkgever-een-coronasneltest-bij-mijn-werknemers-afnemen-als-zij-daarvoor-toestemming-geven-8023
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/corona/sneltesten-tijdens-corona#mag-ik-als-werkgever-een-coronasneltest-bij-mijn-werknemers-afnemen-als-zij-daarvoor-toestemming-geven-8023
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/corona/sneltesten-tijdens-corona?pk_campaign=nieuwsbrief_01122020&pk_keyword=sneltesten
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/aanbevelingen-voor-privacy-bij-digitaal-thuisonderwijs?pk_campaign=nieuwsbrief_01122020&pk_keyword=thuisonderwijs


 

  

 
 Mag ik bijhouden welke leerlingen, studenten of medewerkers besmet zijn met corona?  
 Mag ik bij de melding aan de GGD van een corona-uitbraak aangeven welke personen 

zijn besmet?  
 Mag ik aan leerlingen, studenten, ouders en/of medewerkers communiceren wie corona 

heeft?  
 Mag ik aan een leerling, student of medewerker vragen of deze corona heeft? 

 

  

 

  

 

 

 

 

  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/corona/onderwijs-tijdens-corona#mag-ik-bijhouden-welke-leerlingen-studenten-of-medewerkers-besmet-zijn-met-corona-8024
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/corona/onderwijs-tijdens-corona#mag-ik-bij-de-melding-aan-de-ggd-van-een-corona-uitbraak-aangeven-welke-personen-zijn-besmet-8026
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/corona/onderwijs-tijdens-corona#mag-ik-bij-de-melding-aan-de-ggd-van-een-corona-uitbraak-aangeven-welke-personen-zijn-besmet-8026
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/corona/onderwijs-tijdens-corona#mag-ik-aan-leerlingen-studenten-ouders-en-of-medewerkers-communiceren-wie-corona-heeft-8027
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/corona/onderwijs-tijdens-corona#mag-ik-aan-leerlingen-studenten-ouders-en-of-medewerkers-communiceren-wie-corona-heeft-8027
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/corona/onderwijs-tijdens-corona#mag-ik-aan-een-leerling-student-of-medewerker-vragen-of-deze-corona-heeft-8028
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/afmelden-ap-nieuwsbrief

