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Organisatie
Per 1 januari 2016 mag het College bescherming persoonsgege-
vens (CBP) zich de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) noemen. 
Ook kreeg de AP vanaf dat moment de bevoegdheid om boetes 
op te leggen en trad de meldplicht datalekken in werking. Verder 
is de AP in het laatste kwartaal van 2016 gestart met intensieve 
voorbereidingen op de nieuwe Europese privacywetgeving die 
per 25 mei 2018 van toepassing is.

Personeel en formatie

Formatie
De feitelijke formatie van de AP is ten opzichte van 2015 niet gewijzigd (van 72.50 naar 72.57 fte). De nieu-
we Europese privacywetgeving heeft in het vierde kwartaal van 2016 wel geleid tot een toename van het 
aantal interim-medewerkers.

Bezetting

2015 2016

man vrouw man vrouw

In dienst 2 4 2 3

Uit dienst 1 3 4 3

Bezetting einde jaar m/v 25 57 23 57

Bezetting einde jaar totaal 82 80

Vast dienstverband 21 54 21 57

Tijdelijk dienstverband 7 2

Totaal dienstverband 75 78

Gemiddelde bezetting jaar (fte’s) 72,50 72,57

Vacatures per einde jaar 1 3

Bezetting einde jaar totaal (fte’s) 74,70 73,10

Overzicht medewerkers buiten formatie

2015 2016

Uitzendkrachten (fte’s) 0,30 1

Stagaires (fte’s) 1,16 2

Interim (fte’s) 0,65 5
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Ziekteverzuim

2015 2016

Totaal ziekte excl. zwangerschap 7,80% 4,00%

Lang ziekteverzuim >28 dagen 3,94% 0,46%

Ouderschapsverlof 10 8

Verlof zwangerschap/bevalling 6 5

Seniorenregeling 4 3

In 2016 is een dalende lijn te zien in het ziekteverzuim. Het terugdringen van ziekteverzuim blijft een van 
de prioriteiten van het managementteam van de AP. 

Opleidingen

Uitgaven opleidingen (bedragen x € 1.000)

2015 2016

Uitgaven opleidingen 133 105

De uitgaven aan opleidingen lagen in 2016 lager dan in 2015. De AP heeft in 2016 geen organisatiebrede 
opleiding georganiseerd, zoals in 2015 over de boetebevoegdheid. De AP blijft wel een kennisintensieve 
organisatie en investeert daarom veel in de ontwikkeling van medewerkers.

Financiën

Begroting (bedragen x € 1.000)

2015 2016

Begroting 8.188 8.103

In 2016 was de AP een budget van € 8.103.000 toegekend. Budgetoverschrijding is tot een minimum 
beperkt. Zo heeft de AP extra kosten gemaakt voor de verhuizing naar de Bezuidenhoutseweg 30 te Den 
Haag en voor de inhuur van externe expertise, die zijn bekostigd van het standaard toegewezen budget.

Uitgaven (bedragen x € 1.000)

2015 2016

Personele uitgaven 6.053 6.376

Materiële uitgaven 2.304 1.797

Totaal 8.357 8.173

Budget 8.388 8.103

De AP heeft in 2016 het budget op verantwoorde wijze uitgeput.
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Productie

Taken van de Autoriteit Persoonsgegevens
De taken van de AP vallen uiteen in vier groepen:

• toezicht op naleving van de wet;
• sancties;
• advisering;
• rechtsbescherming en openbaarheid van bestuur. 

In onderstaande tabel staan de productiecijfers van de AP binnen de vier genoemde taakgroepen. Een toe-
lichting op de cijfers volgt na de tabel.

Productietabel

2014 2015 2016

Toezicht en naleving

Onderzoeken 85 48 1971

Alternatieve interventies 226 303

Beleidsregels 0 1 52

Verzoeken om een zienswijze 0 0 0

Gedragscodes 2 3 2

Voorafgaande onderzoeken 120 95 137

Internationale zaken 103 63 80

Wbp-meldingen 4.533 3.638 4.570

Ontheffingen 0 1 1

Sancties

Bestuursdwang en last onder dwangsom 13 17 20

Boete 0 0 0

Incasso/invorderingsbeschikking 0 0 0

Advisering

Doorgifte derde landen 42 19 26

Wetgevingsadviezen 33 27 33

Rechtsbescherming en openbaarheid bestuur

Bezwaar 11 15 15

Beroep 7 1 73

Voorlopige voorzieningen 3 3

Klachten over de Autoriteit Persoonsgegevens 11 5 13

Wob-verzoeken 12 9 18

1  Dit aantal is inclusief onderzoeken naar datalekken (n.a.v. meldplicht datalekken die sinds 1 januari 2016 geldt). 
2  Dit aantal betreft zowel thematische beleidsregels (voorheen: richtsnoeren) als beleidsregels die inzicht geven in de werkwijze 

van de AP.
3  Daarnaast zijn er in 2016 11 beroepszaken gestart waarin de rechter in 2016 nog geen uitspraak heeft gedaan. 

Toezicht op naleving van de wet
Onderzoeken
Artikel 60 van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft de AP de bevoegdheid om uit eigen 
beweging een onderzoek in te stellen naar de naleving van de wet. Het aantal onderzoeken dat jaarlijks kan 
worden uitgevoerd, is mede afhankelijk van de omvang en complexiteit van de betreffende onderzoeken.  
In 2016 zijn 197 onderzoeken afgerond, inclusief de onderzoeken naar datalekken. 
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De AP kan er ook voor kiezen om niet direct een officieel onderzoek op te starten. Onderzoeken zijn 
 namelijk arbeidsintensieve en langdurige trajecten, zowel voor de AP als voor de onderzochte  organisaties. 
In 2016 heeft de AP 303 zaken op een ‘lichtere’ manier afgehandeld, door eerst een gesprek met een 
 organisatie te voeren of door een brief te sturen. Dit noemen we alternatieve interventies. Zo’n alternatieve 
interventie is vaak al genoeg om de overtreding te laten stoppen. Bovendien levert deze minder admini-
stratieve lasten op voor de betreffende organisatie. Meer informatie hierover is te vinden onder ‘Vragen en 
tips aan de Autoriteit Persoonsgegevens’ in deze bijlage.

Beleidsregels
Onduidelijkheid over de wet- en regelgeving kan ten koste gaan van de bescherming van persoonsgege-
vens. Daarom zet de AP in thematische beleidsregels (voorheen: richtsnoeren) uiteen welke uitleg van de 
wettelijke normen de AP hanteert bij de uitoefening van haar bevoegdheden. De AP legt deze  beleidsregels 
in de regel aan deskundigen voor. Na verwerking van opmerkingen en suggesties wordt de definitieve 
 versie in de Staatscourant en op Autoriteitpersoonsgegevens.nl gepubliceerd. 

In 2016 zijn de volgende thematische beleidsregels gepubliceerd:

• Cameratoezicht (9 februari 2016)
• De zieke werknemer (21 april 2016)
• Machtigingsvereiste zorgpolis (19 december 2016)

Daarnaast stelt de AP beleidsregels op die inzicht geven in de werkwijze van de AP (uitvoering van taken 
en bevoegdheden). In 2016 zijn de volgende beleidsregels gepubliceerd:

• Beleidsregels openbaarmaking door de Autoriteit Persoonsgegevens (12 januari 2016)
• Boetebeleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens 2016 (6 juli 2016)

Verzoek om een zienswijze
Verantwoordelijken voor de verwerking van persoonsgegevens kunnen een verzoek om een zienswijze 
 indienen bij de AP, waarin zij de toezichthouder vragen een standpunt in te nemen over nieuwe rechts-
vragen. De criteria voor het verzoek om een zienswijze zijn gepubliceerd in de Staatscourant van 11 april 
2008, nummer 71. In 2016 heeft de AP geen verzoeken om een zienswijze behandeld.

Gedragscodes
Op grond van artikel 25 Wbp is de AP belast met de toetsing van gedragscodes die uitvoering geven aan  
de wettelijke bepalingen. In 2016 heeft de AP 2 gedragscodes goedgekeurd:

• Gedragscode voor particuliere recherchebureaus 2016 
• Gedragscode slimme meters van overige dienstenaanbieders 

Voorafgaand onderzoek
Bepaalde categorieën van verwerkingen van persoonsgegevens waaraan bijzondere risico’s zijn verbonden, 
zijn krachtens artikel 31 van de Wbp onderworpen aan een voorafgaand onderzoek. Het aantal voorafgaan-
de onderzoeken in 2016 bedroeg 137. 

Een van de verwerkingen waarvoor een voorafgaand onderzoek noodzakelijk kan zijn, is een zwarte lijst. 
Op een zwarte lijst staan personen vermeld met wie een organisatie geen zaken wil doen, zoals mensen 
die strafbare feiten hebben gepleegd of ernstige overlast veroorzaken. Een organisatie die van plan is een 
zwarte lijst op te stellen, moet deze gegevensverwerking melden bij de AP. Deelt de organisatie de gegevens 
van de zwarte lijst met derden, dan moet de organisatie daarnaast een voorafgaand onderzoek aanvragen 
bij de AP. 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/beleidsregels_cameratoezicht-.pdf
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/beleidsregels_de_zieke_werknemer.pdf
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/beleidsregels_verwerken_persoonsgegevens_voor_het_machtigingsvereiste_in_de_zorgpolis.pdf
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/beleidsregels_openbaarmaking_door_de_autoriteit_persoonsgegevens_staatscourant.pdf
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/beleidsregels_van_de_autoriteit_persoonsgegevens_van_15_december_2015.pdf
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/downloads/organisatie/regels_voor_een_verzoek_om_een_zienswijze.pdf
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gedragscodes/gedragscode-voor-particuliere-recherchebureaus-2016
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gedragscodes/gedragscode-slimme-meters-van-overige-dienstenaanbieders


7Autoriteit Persoonsgegevens  |  Bijlage Jaarverslag 2016

In 2016 heeft de AP de volgende zwarte lijsten goedgekeurd: 

• Wijziging Waarschuwingsregister Logistieke Sector (20 januari 2016)
• Collectieve horecaontzegging Leidsebuurt (9 maart 2016)
• Tuchtrechtelijk register banken (13 april 2016)
• Collectief winkelverbod Westpolder/Papendrecht (16 augustus 2016)
• Collectief winkelverbod Kanaleneiland (5 december 2016)
• Collectief winkelverbod Banne Centrum (28 december 2016)

Internationale zaken
Op grond van artikel 51, eerste lid Wbp houdt de AP tevens toezicht op de verwerking van persoons-
gegevens in Nederland wanneer deze verwerking plaatsvindt volgens het recht van een ander land van  
de Europese Unie. Ingevolge artikel 61, zesde lid Wbp is de AP desgevraagd verplicht aan toezichthoudende 
autoriteiten van de andere lidstaten van de Europese Unie alle noodzakelijke medewerking te verlenen.  
Het aantal van 80 internationale zaken betreft deze verzoeken om medewerking. 

Wbp-meldingen
Ingevolge artikel 27 van de Wbp moeten verantwoordelijken geautomatiseerde verwerkingen van 
 persoonsgegevens vooraf melden bij de AP of een functionaris voor de gegevensbescherming, tenzij  melden 
op grond van het Vrijstellingsbesluit niet verplicht is. De AP neemt alle meldingen na verwerking op in het 
openbare Wbp-meldingenregister. In 2016 heeft de AP 4.570 meldingen ontvangen. 

Ontheffingen
Artikel 16 Wbp bevat een verbod op de verwerking van bijzondere persoonsgegevens (zoals godsdienst, ras, 
politieke gezindheid, gezondheid en strafrechtelijk verleden), tenzij de wet voorziet in een uitdrukkelijke 
grondslag. Op grond van artikel 23, eerste lid, onder e Wbp, kan de AP een ontheffing verlenen indien dit 
noodzakelijk is met het oog op een zwaarwegend algemeen belang en passende privacywaarborgen worden 
geboden. In 2016 heeft de AP 1 ontheffing verleend. 

Sancties
Bestuursdwang en last onder dwangsom
Bij het niet naleven van wettelijke verplichtingen kan de AP besluiten om gebruik te maken van de 
 bevoegdheid (artikel 65 Wbp) een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom op te leggen. 
Deze mogelijkheid bestaat op grond van artikel 5:20, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) 
ook wanneer de AP medewerking vordert aan een door de AP ingesteld onderzoek maar deze medewer-
king niet wordt verleend. 

In 2016 is 20 keer een procedure gestart om een last onder dwangsom op te leggen. Veelal nemen de onder-
zochte bedrijven en organisaties echter al maatregelen om de geconstateerde overtredingen te beëindigen 
voordat de AP daadwerkelijk een last onder dwangsom oplegt. 

Bestuurlijke boete 
Per 1 januari 2016 is de boetebevoegdheid van de AP uitgebreid. De toezichthouder kan nu organisaties die 
de Wbp overtreden een boete opleggen van maximaal € 820.000. Als sprake is van een overtreding van de 
Wbp die opzettelijk is gepleegd of het gevolg is van ernstig verwijtbare nalatigheid, kan de AP direct een 
boete opleggen. In andere gevallen gaat hier een bindende aanwijzing aan vooraf. De AP heeft in 2016 geen 
gebruik gemaakt van de bevoegdheid om direct een boete op te leggen. Ook heeft de AP geen bindende 
aanwijzing opgelegd.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/register-zwarte-lijsten/zwarte-lijst-logistieke-sector
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/register-zwarte-lijsten/collectieve-horecaontzegging-leidsebuurt
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/register-zwarte-lijsten/tuchtrechtelijk-register-banken
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/register-zwarte-lijsten/collectief-winkelverbod-westpolderpapendrecht
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/register-zwarte-lijsten/collectief-winkelverbod-kanaleneiland
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/register-zwarte-lijsten/collectief-winkelverbod-banne-centrum
https://www.collegebeschermingpersoonsgegevens.nl/asp/orsearch.asp
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Advisering
Wetgevingsadviezen
Op grond van artikel 51, tweede lid Wbp dient de AP om advies te worden gevraagd over wetsvoorstellen 
en ontwerpbesluiten die geheel of in belangrijke mate betrekking hebben op of gevolgen hebben voor de 
verwerking van persoonsgegevens. Daarnaast kan de AP zich uit eigen beweging uitspreken over nieuwe 
wetsvoorstellen. Tot slot komt het regelmatig voor dat vaste Kamercommissies de AP uitnodigen om te 
reageren op aanhangige voorstellen. In 2016 heeft de AP 33 wetgevingsadviezen gegeven. 

Doorgifte derde landen 
Op grond van artikel 77 lid 2 Wbp heeft de AP de taak om de minister van Veiligheid en Justitie te adviseren 
over het toekennen van vergunningen voor het doorgeven van persoonsgegevens naar zogeheten derde 
landen (landen buiten de Europese Unie). In 2016 heeft de AP de minister 26 keer geadviseerd over deze 
vergunningen. 

Rechtsbescherming en openbaarheid van bestuur
Bezwaar 
Tegen besluiten van de AP in de zin van artikel 1:3 van de Awb kan bezwaar worden gemaakt. Het gaat 
hierbij onder meer om besluiten over: het aanwenden van bestuurlijke handhavingsmiddelen, gevraagde 
ontheffingen, Wob-verzoeken en het uit eigen beweging informatie publiceren op grond van de Wob.  
In 2016 werd 15 keer bezwaar gemaakt.

Beroep 
Tegen de besluiten op bezwaar, de beoordeling van een conceptgedragscode en de verklaring na vooraf-
gaand onderzoek staat beroep open bij de sector Bestuursrecht van de rechtbank. Tevens kan de betrokkene 
aan de voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. Tegen de uitspraak van de recht-
bank op het beroepschrift kan zowel door de belanghebbende als de AP hoger beroep worden ingesteld bij 
de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

In 2016 lagen 18 zaken ter beoordeling voor bij de rechter, waarvan 3 hogerberoepsprocedures. Er is 3 keer 
een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter ingediend. In 7 procedures heeft  
de (hogerberoeps)rechter in 2016 uitspraak gedaan.

Klachten over de Autoriteit Persoonsgegevens 
Klachten over de AP worden afgehandeld volgens de klachtenprocedure uit de Algemene wet bestuurs-
recht. Indien mogelijk handelt de AP klachten op informele wijze af. In de schriftelijke beslissingen op 
klachten wijst de AP op de mogelijkheid om een klacht die reeds door de AP zelf is afgedaan, voor te leggen 
aan de Nationale ombudsman. 

2015 2016

Klachten gegrond verklaard 2 0

Klachten gedeeltelijk gegrond verklaard 0 1

Klachten ongegrond verklaard 1 5

Minnelijke regeling/geen oordeel/ingetrokken/andere wijze van afdoening 2 7

Totaal aantal afgehandelde klachten 5 13

Openbaarheid van bestuur 
De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is mede van toepassing op de AP. Op grond daarvan is de AP ver-
plicht – hetzij uit eigen beweging, hetzij op verzoek – informatie te verstrekken over haar taakvervulling, 
tenzij dit door een wettelijke uitzondering niet is toegestaan. In 2016 ontving de AP 18 Wob-verzoeken.
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Vragen en tips aan de Autoriteit Persoonsgegevens

De afdeling Frontoffice van de AP beantwoordt vragen en behandelt tips over (mogelijke) overtredingen 
van de privacywetgeving. In 2016 kreeg de AP 8.799 vragen en tips, een toename van bijna 30 procent ten 
opzichte van 2015. Het grootste deel van de vragen en tips kwam binnen via het telefonisch spreekuur  
en het speciale tipformulier op de website van de AP. 

Sectoren
De meeste vragen en tips uit 2016 gingen over de sectoren handel & dienstverlening (35,8%), overheid 
(17,1%), zorg & welzijn (12,5%) en arbeid (12,3%). De minste vragen en tips kwamen binnen over politie  
& justitie (1,7%) en internationale organisaties (0,3%). 

Tabel 1 Verdeling vragen en tips over sectoren

Handel & dienstverlening 3.151

Overheid 1.506

Zorg & welzijn 1.100

Arbeid 1.084

Internet 553

Andere sector (zie tabel 2 voor een specificatie) 478

Betrokkene 442

Sociale zekerheid 159

Telecom 158

Politie & justitie 147

Internationale organisaties 21

Totaal 8.799

Tabel 2 Verdeling vragen en tips binnen categorie ‘Andere sector’

Cultuur, sport & recreatie 180

Belangenorganisatie 127

Toezichthouder 56

Overige 39

Religieuze instelling 33

Onderzoeks- & researchinstituut 20

Media 19

Klachteninstantie 4

Totaal 478

Binnen de top vier van sectoren gingen de meeste vragen en tips over de volgende subsectoren:

1. Handel & dienstverlening: detailhandel (7,2%) en banken (6,5%).
2. Overheid: gemeenten (52,3%) en onderwijs (24,1%). 
3. Zorg & welzijn: medische zorg (56,1%), welzijnszorg (17,6%) en zorgverzekeraars (13,8%).
4. Arbeid: werkgevers (77%) en uitzendbureaus (12,2%).

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/telefonisch-contact
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
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Onderwerpen
De meest voorkomende onderwerpen waren identificatie en/of de registratie van het burgerservicenum-
mer (17,2%), derdenverstrekking (13,9%) (organisaties die persoonsgegevens aan andere organisaties 
doorgeven), datalekken (10,3%), beveiliging (7%) en internet (6,2%). 

Acties naar aanleiding van tips
Frontoffice analyseert alle binnengekomen tips en geeft vervolgens de tips over (waarschijnlijke) overtre-
dingen door aan de afdelingen Toezicht. Deze tips kunnen reden zijn om een onderzoek te starten (voor de 
criteria om onderzoek te doen, zie de Beleidsregels handhaving). De AP kan er ook voor kiezen niet direct 
een officieel onderzoek te starten, maar een zogeheten alternatieve interventie in te zetten. Zo kunnen 
waarschuwingsbrieven en/of gesprekken met organisaties al genoeg zijn om overtredingen te laten beëin-
digen. 

In 2016 heeft Frontoffice 303 zaken alternatief behandeld. Zo verstuurde Frontoffice in verschillende 
 situaties waarschuwingsbrieven. 

Aantal waarschuwingsbrieven per onderwerp in 2016

Datalekken 50

Kopie ID/BSN 45

Arbeidsrelatie 43

Beveiliging 9

Camaratoezicht 9

Toestemming 1

Totaal 157

Daarnaast voerde Frontoffice waarschuwingsgesprekken met diverse bedrijven en organisaties.

Aantal waarschuwingsgesprekken per onderwerp in 2016

Beveiliging 65

Kopie ID/BSN 37

Camaratoezicht 16

Datalekken 10

Bijzondere gegevens 6

Bovenmatige gegevensverwerking 5

Gegevens kinderen op internet 4

Toestemming 2

Kosten inzage 1

Totaal 146

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/beleidsregels_handhaving_cbp.pdf
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Perscontact

De AP heeft in 2016 797 keer contact gehad met de media. Dat is een stijging van 29 procent ten  opzichte 
van 2015. Het ging hierbij onder meer om het beantwoorden van persvragen, interviews en radio- en 
 televisieoptredens. Datalekken, de nieuwe EU-privacywetgeving, gebruik van gezondheidsgegevens en 
verwerkingen van persoonsgegevens op websites en via apps waren de onderwerpen die vaak  voorkwamen. 

Aantal perscontacten in 2016

Landelijke radio en televisie 295

Landelijke dagbladen 131

(Vak)bladen 96

Overig 79

Online-media 75

Regionale dagbladen 56

Persbureaus 38

Regionale radio en televisie 22

Internationale dagbladen 5

Totaal 797
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Leden van de Autoriteit en directeur

Autoriteit Directeur

Mr. A. Wolfsen
Voorzitter (vanaf 1 augustus 2016)

Drs. P.J.J. Frencken
Directeur

Mr. W.B.M. Tomesen 
Vicevoorzitter

Organigram Autoriteit Persoonsgegevens

Autoriteit

Directeur

Communicatie

Bedrijfsvoering

Toezicht Publieke sector

Juridische zaken

Toezicht Private sector

Mr. J. Kohnstamm was voorzitter tot 1 augustus 2016
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Agenda 2017
Het jaar 2017 is bijzonder, omdat dit het laatste jaar is dat de 
Wet bescherming persoonsgegevens geldt. Vanaf 25 mei 2018 is 
nieuwe Europese privacywetgeving van toepassing. Veel bedrij-
ven en overheden zijn al bezig zich voor te bereiden op deze 
nieuwe wetgeving. Hierover voorlichting geven staat daarom 
bovenaan de agenda van de AP.

Het reguliere werk van de AP gaat ondertussen ook door. De belangrijkste thema’s voor de AP in 2017  
zijn naast de nieuwe EU-privacywetgeving: profiling, bijzondere persoonsgegevens en beveiliging van 
persoonsgegevens. 

Nieuwe Europese privacywetgeving
Vanaf 25 mei 2018 geldt er in heel Europa nog maar één privacywet. Dit is de Algemene verordening 
 gegevensbescherming (AVG). Organisaties krijgen onder de AVG meer verplichtingen. Zo kunnen zij 
verplicht zijn een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Maar hier staat ook wat 
tegenover. Bijvoorbeeld dat organisaties die in meerdere EU-landen gegevens verwerken, nog maar met 
één privacytoezichthouder te maken krijgen.

Profiling
Profiling houdt in dat organisaties een profiel van mensen opstellen door allerlei gegevens van hen te 
verzamelen, te analyseren en met elkaar te combineren. Profiling is vaak onzichtbaar, waardoor mensen er 
niet of moeilijk invloed op kunnen uitoefenen. De AP legt in 2017 de focus op transparantie bij profiling. 
Het is immers van groot belang dat organisaties mensen goed informeren over welke gegevens zij van hen 
verwerken, wat daarmee gebeurt en met welk doel.

Bijzondere persoonsgegevens
Organisaties mogen meestal geen bijzondere persoonsgegevens – zoals medische gegevens – verwerken. 
Dit mag alleen bij (wettelijke) uitzondering. Toch signaleert de AP dat bijzondere persoonsgegevens steeds 
vaker worden verwerkt en ook voor andere doelen dan waarvoor ze zijn verzameld. De AP legt in 2017 de 
focus op de naleving van het verbod op verwerking van bijzondere persoonsgegevens. Ook is de AP alert op 
de juiste toepassing van de wettelijke waarborgen bij uitzonderingen op dit verbod.

Beveiliging van persoonsgegevens
De meldplicht datalekken, die geldt sinds 1 januari 2016, verplicht organisaties om een ernstig datalek te 
melden bij de AP. De AP houdt toezicht op de naleving van de meldplicht en heeft deze taak ook in 2017 
hoog op de agenda staan. Daarnaast blijft de AP zich richten op situaties waarin de beveiliging overduide-
lijk niet op orde is. De AP houdt onder meer klantportalen in de gaten. Het is van belang dat organisaties 
dit soort portalen goed beveiligen, om ervoor te zorgen dat de gegevens van hun klanten niet in verkeerde 
handen terechtkomen.

Meer informatie
>	 uitgebreide agenda AP 2017

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/europese-privacywetgeving/algemene-verordening-gegevensbescherming
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/europese-privacywetgeving/algemene-verordening-gegevensbescherming
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/europese-privacywetgeving/functionaris-voor-de-gegevensbescherming-fg
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/europese-privacywetgeving/leidende-toezichthouder
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-en-tv/profiling
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/recht-op-informatie
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/recht-op-informatie
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/beveiliging/meldplicht-datalekken
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/beveiliging/
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/agenda_2017_autoriteit_persoonsgegevens.pdf
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Wetgevingsadviezen 2016
Dit overzicht bevat de wetgevingsadviezen van de Autoriteit 
Persoonsgegevens (AP) uit 2016. 

Vrijwel alle adviezen zijn te vinden op Autoriteitpersoonsgegevens.nl via het vermelde zaaknummer.  
De AP publiceert een advies in principe pas als het betreffende wetsvoorstel is aangeboden aan de Tweede 
Kamer of anderszins openbaar is gemaakt, tenzij er een zwaarwegende reden is om het advies eerder te 
publiceren.

1. Wijzigingen Sv en WED
27 januari 2016 | z2015-01016

2. Tweede Nota van wijziging Wet verplichte ggz
11 februari 2016 | z2015-00702

3. Besluit erkenning EU-beroepskwalificaties
19 april 2016 | z2016-00290

4. Besluit en regeling natuurbescherming
20 april 2016 | z2016-00118

5. Besluit digitale processtukken strafvordering
21 april 2016 | z2016-00229

6. Beëindigingsgronden bij Jihadisme
17 mei 2016 | z2016-00358

7. Besluit experiment integraal pgb 2016
20 mei 2016 | z2016-00079

8. Wijziging Besluit omgevingsrecht
27 mei 2016 | z2016-00438

9. Wijziging financieringsstelsel kinderopvang
13 juni 2016 | z2016-00159

10. Wijziging Wet Inburgering
13 juni 2016 | z2016-00368

11. ‘Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen’
1 juli 2016 | z2016-00439

12. Definitieve Regeling Jeugdwet
7 juli 2016 | z2016-11763

13. Tijdelijke wet bestuursrechtelijke maatregelen 
terrorismebestrijding
7 juli 2016 | z2016-11458

14. Experimentenwet gemeenten
7 juli 2016 | z2016-10372

15. Besluit screening woningzoekenden
18 juli 2016 | z2016-11025

16. Register onderwijsdeelnemers
26 juli 2016 | z2016-11799

17. Wijziging Besluit allocatie arbeidskrachten door 
intermediairs
26 juli 2016 | z2016-11745

18. Tijdelijk besluit experiment vervroegde inzet 
no-risk polis
26 juli 2016 | z2016-11802

19. Wijziging artikel 38a Awir
16 augustus 2016 | z2016-11927

20. Wet toetreding zorgaanbieders
17 augustus 2016 | z2016-12218

21. Wijziging Besluit justitiële en strafvorderlijke 
gegevens
30 augustus 2016 | z2016-12906
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22. Wijziging Wgbo
6 september 2016 | z2016-10245

23. Besluiten Omgevingswet
29 september 2016 | z2016-12208

24. Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet
10 oktober 2016 | z2016-11981

25. Vereenvoudiging beslagvrije voet
12 oktober 2016 | z2016-12280

26. Regeling categorieën persoonsgegevens Wmg
18 oktober 2016 | z2016-13325

27. Invoeren Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS)
3 november 2016 | z2016-14639

28. Pseudonimisering in het onderwijs
8 november 2016 | z2016-14321

29. Besluit gegevenslevering voor het lerarenregister 
en het registervoorportaal
8 november 2016 | z2016-14637

30. Huurcommissie
1 december 2016 | z2016-14567

31. Besluit Informatievoorziening WVO
5 december 2016 | z2016-15229

32. Beleidsregels vergunningverlening processor 
BCR’s
14 december 2016 | z2016-15740

33. Transparant toezicht financiële markten
20 december 2016 | z2016-15349
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Autoriteit Persoonsgegevens 
internationaal
Hieronder volgt een overzicht van de internationale gremia 
waaraan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) deelneemt. 

Op de volgende pagina’s staat een overzicht van de publicaties van een aantal van deze gremia in 2016. 

Artikel 29-werkgroep
• Plenaire vergadering 
• Subgroep Borders, Travel and Law Enforcement 
• Subgroep Cooperation
• Subgroep eGovernment
• Subgroep Financial Matters
• Subgroep Future of Privacy 
• Subgroep International Transfers
• Subgroep Key Provisions
• Subgroep Technology

Internationale Conferentie van Privacy- en 
Dataprotectietoezichthouders
• Jaarlijkse najaarsvergadering
• Uitvoerend Comité 
• Berlijnwerkgroep voor Telecommunicatie
• Werkgroep Internationale handhaving 
• Werkgroep Strategische richting van de  

conferentie
• Werkgroep Digitale educatie

Europese Conferentie van Privacy- en  
Dataprotectietoezichthouders
• Jaarlijkse lentevergadering
• Case Handling Workshop (speciaal bedoeld 

voor uitwisseling van best practices door 
medewerkers van de privacytoezichthouders)

Gemeenschappelijk toezicht op Europese 
diensten en informatiesystemen
• Joint Supervisory Body Europol 
• Joint Supervisory Body Eurojust
• Eurodac Supervision Coordination Group
• Schengen Information System II Supervision 

Coordination Group
• Supervision Coordination Group Customs 

Information System
• Joint Supervisory Authority Customs  

Information System
• Visa Information System Supervision  

Coordination Group

Global Privacy Enforcement Network
• Conference calls 
• Enforcement Cooperation Event
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Publicaties van de Artikel 
29-werkgroep in 2016

>	 Online publicaties

• Opinion 03/2016 on the evaluation and review 
of the ePrivacy Directive - WP 240

• Opinion 02/2016 on the publication of Personal 
Data for Transparency purposes in the Public 
Sector - WP 239

• Opinion 01/2016 on the EU – U.S. Privacy Shield 
draft adequacy decision - WP 238

• Working Document 01/2016 on the justification 
of interferences with the fundamental rights to 
privacy and data protection through surveillance  
measures when transferring personal data 
 (European Essential Guarantees) - WP 237

• Statement on the 2016 action plan for the 
implementation of the General Data Protection 
Regulation (GDPR) - WP 236

• Work Programme 2016-2018 - WP 235

Naast bovenstaande documenten heeft de  Artikel 
29-werkgroep brieven en andere documenten 
gepubliceerd in 2016. 

Daarnaast heeft de werkgroep in 2016 in totaal  
7 persberichten gepubliceerd. 

Publicaties van de Internati-
onale Conferentie van  
Privacy- en Dataprotectie-
toezichthouders in 2016

>	 Online publicaties

38ste Internationale Conferentie – Marrakesh 
2016:
• Resolution for the Adoption of an International 

Competency Framework on Privacy  Education 
International Competency Framework for 
School Students on Data Protection and Privacy

• Resolution on Developing New Metrics of Data 
Protection Regulation

• Resolution on Human Rights Defenders
• Resolution on International Enforcement 

 Cooperation (2016)

• Communique on the proceedings of the  
closed session

• Digital Education Working Group Report
• Amendment to article 5.4 of the Rules and 

 Procedures by the 38th Conference
• Accreditation Resolution – 2016
• Membership applications 2016
• Observer applications 2016

Publicaties van de Berlijn 
Telecomgroep in 2016

• Working Paper: Update on Privacy and Security 
Issues in Internet Telephony (VoIP) and Related 
Communication Technologies  
(Oslo, 24-25 april 2016)

Publicaties van de Europese 
Conferentie van Privacy- en  
Dataprotectietoezicht- 
houders in 2016

European Conference of Data Protection 
 Authorities – Boedapest 2016: 
• Resolution on new frameworks of cooperation
• Resolution on transborder flows of personal 

data

Publicaties van de Joint  
Supervisory Body (JSB)  
Europol in 2016

• Opinion on the Memorandum of Understanding 
between Eurojust and eu-LISA

• Opinion of the JSB on the protection of  personal 
data in the Proposal for a Regulation on the 
EPPO

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/other-document/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/press-material/press-release/index_en.htm
https://icdppc.org/document-archive/
https://datenschutz-berlin.de/attachments/1237/675.52.10_WP_Update_VoIP_2016.pdf?1470059412
https://datenschutz-berlin.de/attachments/1237/675.52.10_WP_Update_VoIP_2016.pdf?1470059412
https://datenschutz-berlin.de/attachments/1237/675.52.10_WP_Update_VoIP_2016.pdf?1470059412
http://www.naih.hu/budapest-springconf/files/Resolution---new-frameworks.pdf
http://www.naih.hu/budapest-springconf/files/Resolution---transborder-data-flows.pdf
http://www.naih.hu/budapest-springconf/files/Resolution---transborder-data-flows.pdf
http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/Eurojust-framework/jsb/opinions/Opinion on the Memorandum of Understanding between Eurojust and eu-LISA (2016)/Opinion JSB on MoU between Eurojust_eu-LISA (2016).pdf
http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/Eurojust-framework/jsb/opinions/Opinion on the Memorandum of Understanding between Eurojust and eu-LISA (2016)/Opinion JSB on MoU between Eurojust_eu-LISA (2016).pdf
http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/Eurojust-framework/jsb/opinions/Opinion of the JSB on the protection of personal data in the Proposal for a Regulation on the EPPO (2016)/Opinion of the JSB on the protection of personal data on the EPPO_2016_EN.pdf
http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/Eurojust-framework/jsb/opinions/Opinion of the JSB on the protection of personal data in the Proposal for a Regulation on the EPPO (2016)/Opinion of the JSB on the protection of personal data on the EPPO_2016_EN.pdf
http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/Eurojust-framework/jsb/opinions/Opinion of the JSB on the protection of personal data in the Proposal for a Regulation on the EPPO (2016)/Opinion of the JSB on the protection of personal data on the EPPO_2016_EN.pdf


Over de Autoriteit Persoonsgegevens
Iedereen heeft recht op een zorgvuldige omgang met zijn persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de  
naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens en adviseert over nieuwe regelgeving.

Contactgegevens

Bezoekadres
(alleen volgens afspraak)
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV  DEN HAAG

Let op: bij bezoek aan de Autoriteit Persoonsgegevens moet u een geldig identiteitsbewijs laten zien.

Postadres
Postbus 93374
2509 AJ  DEN HAAG

Website
autoriteitpersoonsgegevens.nl

Telefonisch spreekuur
Op onze website autoriteitpersoonsgegevens.nl vindt u informatie en antwoorden op vragen over de  
bescherming van persoonsgegevens. Heeft u op deze website geen antwoord op uw vraag gevonden?  
Dan kunt u contact opnemen met de  publieksvoorlichters van de Autoriteit Persoonsgegevens tijdens  
het  telefonisch spreekuur via telefoonnummer 0900-2001 201. De publieksvoorlichters zijn  bereikbaar  
op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur. (5 cent per minuut, plus de kosten  
voor het  gebruik van uw mobiele of vaste telefoon).

Persvoorlichting
Journalisten en redacteuren kunnen met vragen terecht bij de woordvoerders van de  
Autoriteit Persoonsgegevens via  telefoonnummer 070-8888 555.

Zakelijke relaties
Bent u een zakelijke relatie van de Autoriteit Persoonsgegevens, zoals een leverancier, dan kunt u  
ons  telefonisch bereiken via telefoonnummer 070-8888 500.

Colofon

Autoriteit Persoonsgegevens, Den Haag, mei 2017
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of  welke  andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke  toestemming 
van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ontwerp
Teldesign, Rotterdam 

Foto’s leden Autoriteit en directeur
Emilie Hudig

http://autoriteitpersoonsgegevens.nl
http://www.teldesign.nl

