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RIL 
Onderwerp 
Uw reactie op verzoek AP inzake verwerkingen NCTV 

Geachte heer Grapperhaus, 

Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw reactie van i juni 2021 op het verzoek van de Autoriteit 
Persoonsgegevens (AP) van 17 mei 2021 om het register van verwerkingen en de DPIA's met betrekking 
tot de verwerking van de NCTV. 

De AP zal zich beraden op een eventuele nadere inhoudelijke reactie op de door u toegezonden 
documenten, mede in het licht van het inmiddels ingezette wetgevingstraject om de (wettelijke) grondslag 
voor bepaalde verwerkingen van de NCTV te verstevigen en het in dat verband door de AP op te stellen 
wetgevingsadvies. 

De AP hecht eraan om hierbij nogmaals erop te wijzen dat de AP er vanuit gaat dat de NCTV is gestopt met 
verwerkingen die niet voldoen aan de eisen van de AVG. 
Voor de AP is het nog onduidelijk gebleven op basis waarop de (bijzondere) persoonsgegevens worden 
verwerkt. Naar het oordeel van de AP kan het Organisatiebesluit in ieder geval niet als grondslag voor een 
verwerking dienen. Dat geldt te meer als daarbij ook bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt. 

Zoals hiervoor opgemerkt, gaat de AP er vanuit dat verwerkingen waarvan u gebleken is dat daarvoor 
onvoldoende grondslag bestaat ofwaarvoor u zich niet kunt beroepen op een uitzondering op het verbod 
om bijzondere persoonsgegevens te verwerken terwijl dat wel moet, inmiddels zijn gestaakt. Indien de AP 
klachten ontvangt zullen deze immers passend onderzocht moeten worden en is optreden van de AP 
mogelijk aangewezen. 
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De AP kan voorts, zoals eerder aangegeven, uit eigen beweging onderzoek opstarten naar de verwerkingen 
die worden uitgevoerd door de NCTV. Als blijkt dat sprake is van verwerkingen die niet voldoen aan de 
eisen van de AVG, behoudt de AP zich te alle tijde het recht voor om daartegen op te treden. 

Ik vertrouw erop u hiermee eerst voldoende te hebben geïnformeerd. 

Een afschrift van deze briefwordt naar uw FG verzonden. 

Hoogachtend, 

11,1111111.  • 
Voorzitter 
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