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Beste lezer,

Na een aantal onzekere maanden bracht de maand juni gelukkig heel wat positieve 
ontwikkelingen met zich mee. Zo heropenden veel Europese landen hun grenzen, 
zorgden werkgevers voor corona-proof kantoren en kon men weer op het terras genieten 
van de hoge temperaturen. Ook op het gebied van privacy en gegevensbescherming 
was juni een interessante maand waarin veel is gebeurd. In dit overzicht nemen we u 
dan ook graag mee in recente privacy- en gegevensbeschermingsontwikkelingen die 
zich in deze maand hebben voorgedaan.
 
Allereerst heeft de Nederlandse rechter zich uitgesproken over het gebruik van 
surveillancesoftware, die werd ingezet door de Universiteit van Amsterdam (‘UvA’) bij 
het op afstand afnemen van tentamens. Studenten waren het niet eens met deze 
manier van tentamineren en spanden een kort geding aan tegen de UvA vanwege de 
inbreuk die dit volgens hen meebracht op hun persoonlijke levenssfeer.
Ook liet de Autoriteit Persoonsgegevens (‘AP’) zich de afgelopen maand 
horen. Zo stelde de AP na een nieuw onderzoek vast dat het Uitvoeringsinstituut 
Werknemersverzekeringen (UWV) de beveiliging van het online werkgeversportaal 
heeft verbeterd. Het beveiligingsniveau van het UWV werd in 2017 nog als onvoldoende 
bestempeld door de AP.  Daarnaast trad de Nederlandse privacytoezichthouder op 
tegen de inzet van gezichtsherkenningscamera’s.  De AP gaf aan dat gezichtsherkenning 
een zwaar middel is, dat slechts in uitzonderlijke gevallen mag worden ingezet.
Daarnaast vonden er weer een aantal plenaire sessies van de European Data Protection 
Board (‘EDPB’) plaats waarin zij zich onder andere bogen over het (her)openen van de 
Europese grenzen en de bescherming van privacy en persoonsgegevens in het kader 
van gezichtsherkenning.
Op Europees niveau zijn met name door Franse rechters interessante uitspraken 
gewezen. Zo oordeelde de Franse Raad van State (de Conseil d’État) dat Google de 
boete die het tech-bedrijf vorig jaar kreeg opgelegd ‘gewoon’ moet betalen. Daarnaast 
bekrachtigde de Conseil d’État de cookie guidelines van de CNIL gedeeltelijk, maar 
oordeelde wel dat een algemeen verbod op de zogeheten cookiemuur niet in de 
richtsnoeren kon worden opgenomen.
Tot slot zullen enkele recente nieuwsberichten en opgelegde boetes van nationale 
toezichthouders van andere lidstaten worden besproken.
 
Al het bovenstaande kunt u in deze editie van de kennisdeling terugvinden. Waarmee 
u weer de hoogte bent van wereldwijde ontwikkelingen op het gebied van privacy- en 
gegevensbescherming.

Heel veel leesplezier!

Bart Schermer (Partner bij Considerati)
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Het team van Considerati

In dit overzicht nemen we met u de laatste ontwikkelingen in de wereld 
van privacy en gegevensbescherming door. Deze ontwikkelingen 
en updates verzamelen we op basis van, onder meer, guidelines 
van nationale en internationale toezichthouders, Nederlandse en 
internationale rechtspraak en uitspraken en nieuwsartikelen. 

De informatie in dit overzicht is een selectie die op basis van de 
relevante ontwikkeling deze maand door Considerati is samengesteld 
en biedt als zodanig geen uitputtend overzicht van alle relevante 
updates met betrekking tot privacy- en gegevensbescherming, noch 
geeft dit document (juridisch) advies.

Neem contact op met Considerati als u vragen, opmerkingen of tips 
heeft over hoe u dit overzicht wilt verbeteren.

INTRODUCTIE
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1.1 30STE PLENAIRE VERGADERING EDPB
Tijdens de 30e plenaire vergadering heeft de EDPB een verklaring aangenomen ten 
aanzien van de privacyrechten van betrokkenen, en de mogelijkheden om hiervan af te 
wijken tijdens de huidige coronacrisis.

Aanleiding hiervoor was het besluit van 4 mei 2020 van de Hongaarse overheid om onder 
meer de artikelen 15 tot 22 (o.a. het recht op inzage, rectificatie en recht op vergetelheid) van 
de AVG op te schorten, of te beperken zolang de noodmaatregelen in het land van kracht 
zijn. Ook werden het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder uit 
art. 77 AVG en de overige rechten om voorzieningen tegen verwerkingsverantwoordelijken 
in te stellen opgeschort (art. 78-79 AVG), waardoor er praktisch gezien geen effectieve 
rechtsmiddelen (op grond van de AVG) voor betrokkenen zouden openstaan.

Het opschortingsbesluit is onderdeel van een pakket noodmaatregelen van de 
Hongaarse regering in het kader van de COVID-19 crisis; als onderbouwing hiervan is 
door de Hongaarse regering aangegeven dat verzoeken van betrokkenen de taken van 
overheidsinstellingen tijdens deze crisis in gevaar zouden kunnen brengen, omdat zij 
onnodig zouden kunnen worden belast. Het besluit staat Hongaarse overheidsinstanties 
bijvoorbeeld toe om informatieverzoeken (FOIA, vergelijkbaar met de Nederlandse WOB) 
aan overheidsinstanties in bepaalde situaties te weigeren of op te schorten.

In een reactie op het Hongaarse besluit schreven De Civil Liberties Union for Europe, 
Access Now en de Hongaarse Civil Liberties Union (HCLU) een brief naar de EDPB. Zij 
achten de maatregelen van de Hongaarse overheid buitenproportioneel, onrechtmatig en 
schadelijk voor de informatievoorziening over COVID-19 naar het Hongaarse publiek toe. 
Ook verwezen de Hongaarse autoriteiten naar de noodverordening als rechtsgrond voor 
de afwijkingen t.a.v. de gelding van de AVG; de maatschappelijke organisaties hebben 
hierom de EPDB verzocht om advies te geven over de strekking en reikwijdte van artikel 
23 AVG, waarin de mogelijkheid is opgenomen om van de AVG af te wijken in bepaalde 
situaties (zoals in het kader van de openbare veiligheid).

De EDPB geeft in zijn verklaring aan dat ook in deze uitzonderlijke tijden, de fundamentele 
vrijheden en grondrechten van burgers in stand moeten worden gehouden. Deze handhaving 
van de bescherming van de rechten en vrijheden van burgers op grond van de AVG is 
belangrijk, omdat het bijdraagt aan de eerbiediging van de overkoepelende waarden van 
de democratie, de rechtsstaat en de Europese Unie. De EDPB geeft aan dat de AVG het 
mogelijk maakt om effectief en efficiënt op de pandemie te kunnen reageren, terwijl rechten 
en vrijheden van betrokkenen in stand worden gehouden.  Het gegevensbeschermingsrecht 
kent hiervoor voldoende waarborgen; alle noodzakelijke gegevensverwerkingsactiviteiten 
die bijdragen in de strijd tegen de pandemie zijn op grond van de AVG mogelijk. 

Tot slot heeft de EPDB aangekondigd dat het in de komende maanden richtlijnen zal 
publiceren over de toepassing van artikel 23 AVG, en de uitzonderingen uit dit artikel. 
Wordt dus binnenkort vervolgd!

 

https://edpb.europa.eu/news/news/2020/edpb-adopts-letter-polish-presidential-elections-data-disclosure-discusses-recent_en
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_statement_art_23gdpr_20200602_en.pdf
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_letter_out2020-0046_ngoshudecrees.pdf
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1.2 31STE PLENAIRE VERGADERING EDPB
In de 31e plenaire vergadering heeft de EPDB een taskforce aangekondigd met als doel 
de applicatie TikTok te onderzoeken. Deze taskforce stelt zich tot doel om een overzicht 
te krijgen van de verwerkingsactiviteiten die TikTok binnen de EU uitvoert. Daarnaast 
kunnen zo potentiële acties tegen Bytedance, het bedrijf achter de applicatie, centraal 
worden gecoördineerd. De aankondiging van de taskforce is een reactie op een brief van 
Europarlementariër Körner aan de EPDB, waarin hij de activiteiten van het bedrijf aan de kaak 
stelde. Hij uitte hierin met name zijn bezorgdheid over de doorgifte van persoonsgegevens 
van Europese burgers naar China.

In haar reactie benadrukt de EPDB nogmaals dat ook indien een verwerkingsverantwoordelijke 
niet gevestigd is in de EER, de AVG toch van toepassing is als de verwerkingsactiviteiten 
van deze verantwoordelijke verband houden met het aanbieden van goederen of diensten 
aan Europese burgers. Hiervoor zijn er door de EPDB en de lokale toezichthouders ook 
richtsnoeren opgesteld, die ook gelden voor TikTok, en dus door Bytedance in acht moeten 
worden genomen.   Ook wanneer er doorgifte van persoonsgegevens plaatsvindt naar een 
land buiten de Europese Unie.

Het tweede onderdeel van de 31e plenaire vergadering betrof een schriftelijk antwoord 
aan leden van het Europees Parlement t.a.v. het bedrijf Clearview AI. 

Clearview AI verzamelt filmpjes en afbeeldingen van sociale media om een grote database 
van gezichten te creëren. Met de software van Clearview is het mogelijk om gezichten op 
camerabeelden te vergelijken met foto’s en filmpjes die het bedrijf al heeft verzameld in 
de database. Op die manier kunnen gegevens gemakkelijk worden gekoppeld, en bijv. de 
namen en profielen van een betrokkene, aan de hand van alleen camerabeelden worden 
opgeroepen. De database van Clearview bevat nu al drie miljard verzamelde afbeeldingen; 
daarmee kunnen voornamelijk opsporingsdiensten onbekende verdachten snel herkennen. 
Eind februari lekte een lijst uit met klanten van het techbedrijf. Hierdoor werd duidelijk 
dat ook opsporings- en handhavingsinstanties binnen de Europese Unie van de software 
gebruik maakten.

In het antwoord aan de parlementariërs laat de EDPB weten de bezorgdheid over de 
ontwikkelingen op het gebied van gezichtsherkenningstechnologieën te delen. De EPDB 
geeft wel aan dat wetshandhavingsinstanties binnen de Europese Unie alleen onder strikte 
voorwaarden biometrische gegevens mogen verwerken. In richtlijn 2016/6801  staan de 
strikte voorwaarden waaronder deze instanties biometrische gegevens mogen gebruiken 
om natuurlijke personen te identificeren. Op grond van artikel 8 en 10 van deze richtlijn mag 
dit alleen wanneer de verwerking hiervan noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak 
ter voorkoming, het onderzoek, de opsporing of de vervolging van strafbare feiten of de 
tenuitvoerlegging van straffen, met inbegrip van de bescherming tegen, en de voorkoming 
van gevaren voor de openbare veiligheid. Ook moet het om een bevoegde instantie gaan 
die deze gegevens verwerkt, en dient er (in het lidstatelijke recht) een wet te zijn die de 
verwerking mogelijk maakt (deze wet mag ook niet strijdig zijn met de Europese Conventie 

1 RICHTLIJN (EU) 2016/680 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming 

van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de 
voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende 
het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad.

https://edpb.europa.eu/news/news/2020/thirty-first-plenary-session-establishment-taskforce-tiktok-response-meps-use_en
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_letter_out2020-0053_mep_korner.pdf
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over Mensenrechten en dergelijke wetgeving). In artikel 10 staat weergegeven dat het 
gebruik van biometrische gegevens alleen mogelijk is als de verwerking strikt noodzakelijk 
is, en omkleed met adequate waarborgen om burgers te beschermen.

De EDPB uit haar twijfels of überhaupt een (rechts)grondslag bestaat in de lidstaten voor 
het gebruik van een dienst zoals welke door Clearview AI wordt aangeboden. Het gebruik 
van de diensten van Clearview AI is fundamenteel anders dan alleen het verwerken van 
biometrische gegevens in bovenstaande context, nu tijdens een opsporingsonderzoek 
bijzondere persoonsgegevens zouden moeten worden gedeeld met een derde, private 
partij die ook nog eens buiten de Europese Unie is gevestigd. Daarnaast zou de verwerking 
van persoonsgegevens in een opsporings- en handhavingscontext:

• Waarbij wordt uitgegaan van een database die is gevuld door middel van het massaal 
verzamelen van persoonsgegevens van burgers;

• Waar geen adequate beperkingen en waarborgen zijn aangebracht; en 

• Waar geen enkel initieel verband tussen de verzamelde gegevens en het nagestreefde 
doel zou zijn;

Als zodanig waarschijnlijk niet voldoen aan het strikte noodzakelijkheidsvereiste zoals 
opgenomen in artikel 10 van de richtlijn.

De conclusie van de EPDB luidt dan ook dat de rechtmatigheid van het gebruik van een 
dergelijke dienst momenteel niet kan worden aangenomen. De EDPB is daarom van 
mening dat het gebruik van een dienst als Clearview AI door opsporingsinstanties in de 
Europese Unie in zijn huidige vorm waarschijnlijk niet in overeenstemming is met het 
gegevensbeschermingsrecht van de EU. 

Tot slot heeft de EDPB gereageerd op een open brief van NOYB over de samenwerking tussen 
de toezichthoudende gegevensbeschermingsautoriteiten en de ‘consistentieprocedures’ 
(zoals het ‘one stop shop mechanisme, waarbij een verwerkingsverantwoordelijke 
onder toezicht staat van één leidende toezichthouder). NOYB staat voor ‘None Of Your 
Business’ en is een NGO die gebruikmaakt van strategische rechtszaken om het recht op 
gegevensbescherming en privacy af te dwingen. De EDPB wijst erop dat er voortdurend 
wordt gewerkt aan de verbetering van de samenwerking tussen de toezichthoudende 
autoriteiten en aan de consistentieprocedures als het ‘one stop shop mechanisme’. Echter 
de EDPB laat ook weten dat de procedures en samenwerking tussen toezichthouders beter 
kan. De EDPB onderstreept nogmaals dat zij zich inzet voor het vinden van oplossingen, 
voor zover dit onder haar bevoegdheid valt. 

1.3 32STE PLENAIRE VERGADERING EDPB
De EDPB heeft in haar 32e plenaire vergadering een verklaring aangenomen, waarin zij 
benadrukt dat het plan van verschillende Europese landen om nationale corona-apps in 
andere lidstaten te gaan gebruiken (middels een interoperabel netwerk) niet ten koste mag 
gaan van de privacy van gebruikers. Er moet door de lidstaten eerst naar alternatieven 
gekeken worden, aldus de EDPB, voordat hiervoor een technisch raamwerk wordt uitgerold.

De EDPB brengt de verklaring naar buiten, naar aanleiding van de bekendmaking van 

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_letter_out_2020-0052_facialrecognition.pdf
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_letter_out2020-0050_nyob.pdf
https://edpb.europa.eu/news/news/2020/thirty-second-plenary-session-statement-interoperability-contact-tracing-applications_en
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de Europese Commissie dat de EU-lidstaten overeenstemming hebben bereikt over een 
technisch raamwerk om de interoperationaliteit van corona-apps mogelijk te maken. 
Hiermee kunnen straks ‘nationale’ corona-apps ook in andere lidstaten worden gebruikt.

De EDPB stelt in zijn verklaring dat samenwerking tussen de nationale corona-
apps niet mag leiden tot schendingen van de AVG en andere relevante privacy- en 
gegevensbescherminsgwetgeving. Zo moet de deelname aan een corona-app vrijwillig 
blijven, de gebruiker adequaat worden geïnformeerd en moet het beginsel van 
dataminimalisatie in acht worden genomen. Dit beginsel houdt in dat de interoperabiliteit 
niet mag leiden tot het verzamelen van meer data dan nodig is om het doel te bereiken. 
“Overheden moeten er dan ook voor zorgen dat de maatregelen effectief en proportioneel 
zijn en moeten daarnaast nagaan of het doel niet met een minder ingrijpend middel kan 
worden bereikt”, aldus de EDPB 

De EDPB besprak tijdens deze vergadering daarnaast de andere maatregelen die 
noodzakelijk zijn voor het veilig heropenen van de Schengengrenzen, zoals de wijze waarop 
lidstaten aan de grenzen op COVID-19 kunnen testen. Vrijwel de meeste maatregelen die een 
veilige heropening van de Schengengrenzen mogelijk maken omvatten volgens de EDPB 
de verwerking van persoonsgegevens. De EDPB heeft daarom een verklaring aangenomen 
waarin wordt onderstreept dat de privacy- en gegevensbeschermingswetgeving altijd van 
toepassing blijft, terwijl een efficiënte reactie op de pandemie binnen de bepalingen uit de 
AVG altijd kan worden gerealiseerd.

De EDPB wijst erop dat de verwerking van persoonsgegevens in dit kader noodzakelijk 
en evenredig moet zijn en dat bij het openen van de grenzen het beschermingsniveau 
in de hele EER consistent moet zijn. De EDPB dringt er bij de lidstaten op aan, om 
een gemeenschappelijke Europese aanpak te volgen wanneer zij besluiten welke 
persoonsgegevens in dit verband noodzakelijk moeten worden verwerkt. Tot slot benadrukt 
de EDPB het belang van voorafgaand overleg met de bevoegde nationale toezichthoudende 
autoriteiten wanneer de lidstaten het voornemen hebben in dit verband persoonsgegevens 
te verwerken. 

Tijdens deze plenaire vergadering beantwoorde de EPDB ook een tweetal schriftelijke vragen 
van Moritz Körner, lid van het Europees Parlement. De eerste vraag die hij had ingediend 
ging over de relevantie van encryptieverboden in derde landen bij de beoordeling van het 
niveau van gegevensbescherming bij overdracht van persoonsgegevens naar landen waar 
deze verboden gelden. Volgens de EDPB zou elk encryptieverbod of elke bepaling die de 
encryptie verzwakt, de naleving van AVG-verplichtingen zowel in een derde land als in de 
EER, ernstig ondermijnen. Het ontbreken van dergelijke beveiligingsmaatregelen is dus in 
ieder geval zeker één van de elementen waarmee de Europese Commissie rekening moet 
houden bij de beoordeling van het beschermingsniveau in een derde land, ten aanzien van 
haar adequaatheidsbesluiten. 

De tweede vraag van Körner betrof het al dan niet verplicht stellen van fysieke webcamcovers 
voor nieuwe laptops. Volgens Körner zijn veel laptops al uitgerust met de mogelijkheid om 
de camera te blokkeren, zodat zelfs wanneer de camera zichzelf inschakelt, gebruikers niet 
worden gefilmd. Körner noemt de webcamcover een bewezen technologie die eenvoudig, 

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_statementinteroperabilitycontacttracingapps_en_0.pdf
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_statementreopeningbordersanddataprotection_en.pdf
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_letter_out2020-0061_mep_koernerencryption.pdf
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goedkoop en efficiënt is. In zijn vraag wees de Europarlementariër naar artikel 25 van de 
AVG, waarin “Privacy by Design en Privacy by Default” wordt genoemd. Hij vroeg zich dan 
ook af of nieuwe laptops niet standaard zouden moeten zijn uitgerust met een webcamcover 
om aan de AVG te voldoen. De EDPB laat in een reactie weten dat zij laptopfabrikanten 
aanmoedigt om bij het ontwerp van nieuwe producten rekening met de privacy te houden, 
maar dat ze daartoe niet verplicht zijn. Of laptops met een webcamcover moeten worden 
uitgerust is dan ook een beslissing van de verwerkingsverantwoordelijke, aldus de EDPB. 

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_letter_out2020-0062_mep_koernerdpbdd_cameras.pdf
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2.1  AP: UWV VERBETERT BEVEILIGING WERKGEVERSPORTAAL NA 
ONDERZOEK
Het UWV heeft de beveiliging van het eigen werkgeversportaal verbeterd door ervoor 
te zorgen dat werkgevers en arbodiensten alleen nog via eHerkenning kunnen inloggen. 
Hiermee voorkomt de instantie een dwangsom van de AP die tot 900.000 euro had kunnen 
oplopen.

De privacytoezichthouder stelde in 2017 vast dat het werkgeversportaal onvoldoende 
was beveiligd. Werkgevers en arbodiensten kunnen via het online werkgeversportaal van 
het UWV ziekteverzuimgegevens van werknemers invoeren en bekijken. Het gaat hier om 
gevoelige gegevens, waardoor het UWV als aanbieder en beheerder van dit verzuimsysteem 
volgens de AP verplicht is om minimaal meerfactorauthenticatie toe te passen. Werkgevers 
konden echter alleen via een e-mailadres en wachtwoord op het portaal inloggen.

Eind 2018 heeft de AP het UWV een last onder dwangsom opgelegd om er zorg voor te 
dragen dat het UWV de overtreding snel zou beëindigen. Het ging hierbij om een bedrag 
van 150.000 euro voor elke maand dat de overtreding bleef bestaan, met een maximum 
van 900.000 euro. Het UWV kreeg tot 31 oktober 2019 de tijd om het beveiligingsniveau 
van het werkgeversportaal te verbeteren. De instantie had de AP laten weten dat het via 
eHerkenning meerfactorauthenticatie zou gaan implementeren. eHerkenning is een door 
de Nederlandse overheid erkend gestandaardiseerd inlogsysteem voor ondernemers.

In aanloop naar de deadline liet het UWV aan de AP  weten dat veel werkgevers de stap 
naar eHerkenning nog niet hadden gemaakt. Hierdoor ontstond het risico dat werknemers 
hun ziekte- of zwangerschapsuitkering niet op tijd zouden ontvangen. Daarop kreeg het 
UWV onder voorwaarden eenmalig uitstel tot 1 maart 2020. Nieuw onderzoek van de AP 
wijst uit dat het UWV de beveiligingsmaatregelen heeft aangepast waardoor het UWV de 
dwangsom niet hoeft te betalen.

2.2 AP: SUPERMARKTEN ZIJN GEWEZEN OP REGELS 
GEZICHTSHERKENNING
De AP heeft de supermarktbranche via branchevereniging 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.

Vorig jaar werd bekend dat een Jumbo-supermarkt in Alphen aan de Rijn de gezichten 
van klanten scande om zo winkeldiefstal tegen te gaan. De AP nam contact op met de 
supermarktondernemer die hier vervolgens mee is gestopt. Om duidelijk te maken wat 
de regels voor gezichtsherkenning zijn heeft de toezichthouder vorige maand een brief 
verstuurd naar het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), belangenbehartiger van 
de supermarktbranche.

In deze brief staat dat het gebruik van de technologie in principe verboden is. De 
AVG stelt namelijk strenge eisen aan het verwerken van biometrische gegevens, 

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/uwv-verbetert-beveiliging-werkgeversportaal-na-onderzoek-ap
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-wijst-supermarkten-op-regels-gezichtsherkenning
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/brief_regels_voor_gezichtsherkenning_in_supermarkten.pdf
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zoals gezichtsherkenning. “Biometrische gegevens zijn volgens de AVG bijzondere 
persoonsgegevens. Volgens de privacywet is het gebruiken van biometrische gegevens om 
iemand te identificeren in beginsel verboden. Dit geldt dus ook voor gezichtsherkenning”, 
aldus de AP. Er zijn twee uitzonderingen op deze regel mogelijk. Dat is als gefilmde mensen 
uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven of wanneer gezichtsherkenning wordt ingezet 
voor beveiligings- of authenticatiedoeleinden om een ‘zwaarwegend algemeen belang’ te 
dienen. “Zo’n zwaarwegend belang kan bijvoorbeeld de beveiliging van een kerncentrale 
zijn. Maar de beveiliging van een supermarkt is niet zó belangrijk dat daarvoor biometrische 
gegevens mogen worden verwerkt”, stelt de toezichthouder. Het gebruik van camera’s met 
gezichtsherkenning in supermarkten is dan ook alleen in uitzonderlijke gevallen toegestaan, 
zo luidt de conclusie van de AP. Wanneer supermarkten toch besluiten om camera’s met 
gezichtsherkenning te plaatsen zal de toezichthouder toetsen of dit wel volgens de regels 
van de AVG gebeurt. 

“Gezichtsherkenning is een zwaar middel. 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. Dat eindigt bij een situatie dat 
we continu gevolgd worden, met gezichtsherkenning in alle winkels en op straat. Zo’n 
surveillancesamenleving moeten we voorkomen,” aldus AP-vicevoorzitter Monique Verdier.

Considerati heeft veel ervaring met het verwerken van biometrische gegevens en de inzet 
van gezichtsherkenning. Mocht u vragen hebben over gezichtsherkenning of twijfelt u of 
(en hoe) uw organisatie dit middel in kan zetten, dan helpen wij u hier graag bij.

2.3 VOETBALTV START RECHTZAAK TEGEN AP
VoetbalTV, een videoplatform van de KNVB en mediabedrijf Talpa Network dat wedstrijden 
uit het amateurvoetbal in beeld brengt, is een rechtzaak tegen de AP gestart. VoetbalTV maakt 
gebruik van camera’s langs de velden die wedstrijden in het amateurvoetbal registreren, 
zodat deze live kunnen worden gevolgd en online kunnen worden teruggekeken. Ook 
worden de hoogtepunten van de amateurwedstrijden via het platform van VoetbalTV 
gepubliceerd.

Ruim honderdvijftig amateurverenigingen laten hun wedstrijden via het platform filmen. 
Eind 2018 startte de AP een onderzoek naar VoetbalTV. In een rapport dat volgde 
gaf de toezichthouder een negatief oordeel over de manier waarop het platform 
persoonsgegevens verwerkt, op basis van haar  ‘gerechtvaardigd belang om haar reguliere 
bedrijfsactiviteiten als (onder meer een) media-onderneming te faciliteren’, om ‘content 
voor journalistieke doeleinden buiten het platform te verspreiden’ en ‘het gerechtvaardigde 
belang van derden om beeldmateriaal van de amateurwedstrijden te kunnen zien’. Het wordt 
namelijk onmogelijk geacht om elke amateurspeler om toestemming voor de verwerking  
van de beelden te vragen.

VoetbalTV wil het oordeel aanvechten, maar dat zou pas mogelijk zijn als de AP laat weten 
welke maatregelen het tegen het platform wil nemen; een formeel besluit op basis van de 
Algemene Wet Bestuursrecht heeft de AP namelijk nog niet genomen. VoetbalTV wacht 

https://www.voetbaltv.nl/nieuws/persbericht-voetbaltv-start-rechtszaak-tegen-besluiteloze-ap/
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naar eigen zeggen al maanden op deze stap. Via de rechter wil het platform nu afdwingen 
dat de AP haar besluit naar aanleiding van haar voornemen tot handhaving bekendmaakt. 
Volgens VoetbalTV zal anders, als er nog langer niets gebeurt, uiterlijk op 1 september 
het doek vallen, de start-up heeft inmiddels al 65% van het personeelsbestand moeten 
ontslaan. In afwachting van de eventuele consequenties van de toezichthouder kan het 
platform naar eigen zeggen geen nieuwe contracten afsluiten met clubs en sponsors.

Het oordeel van de AP in haar rapport van bevindingen t.a.v. VoetbalTV lijkt in lijn te liggen 
met de nieuwe normuitleg die de AP sinds kort geeft aan het ‘gerechtvaardigd belang’ 
(art. 6 lid 1 f AVG), als grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens. De AP heeft 
aangegeven dat een belang niet gerechtvaardigd kan worden geacht als er alleen zuivere 
commerciële belangen mee worden gediend. Volgens VoetbalTV ligt dit niet in lijn met 
de Europese uitleg, en eerdere uitleg van de AP over deze verwerkingsgrondslag voor 
persoonsgegevens. Deze Europese uitleg houdt volgens VoetbalTV namelijk in dat een 
gerechtvaardigd belang een belang is dat legitiem is, hiervan kan sprake zijn als dit belang 
niet in strijd is met de wet.

2.4 OVERZICHT WETSVOORSTELLEN EN -WIJZIGINGEN 
Er zijn een aantal voorstellen aanhangig, dan wel aangenomen om wetgeving die nauw 
verband houden met privacy en persoonsgegevens in Nederland uit te breiden en te 
wijzigen. Considerati houdt deze wijzigingen en de ontwikkelingen hieromtrent nauwlettend 
in de gaten en zal u door middel van onze kennisdeling op de hoogte van de laatste stand 
van zaken houden.

2.4.1 Wetvoorstel gegevensdeling in samenwerkingsverbanden

In april dit jaar is de inhoudelijke behandeling van het wetsvoorstel gegevensdeling 
door samenwerkingsverbanden in de Tweede Kamer aangevangen. Deze wet moet 
de gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden van publieke en private 
organisaties voor de vervulling van een taak van algemeen belang van een adequate 
juridische basis voorzien. Dit wetsvoorstel beoogt een grondslag te creëren om 
tussen samenwerkingsverbanden met publieke én private partijen (onder bepaalde 
voorwaarden) gegevens te kunnen delen. Met deze wet kan bijv. niet alleen de aanpak 
van fraude worden versterkt, maar worden ook de mogelijkheden van gegevensdeling 
in samenwerkingsverbanden die zich bezighouden met de aanpak van ondermijning 
verbeterd. Het was in veel gevallen niet duidelijk of gegevensdeling tussen deze partijen 
in dit kader was toegestaan. Het wetsvoorstel wordt momenteel inhoudelijk behandeld 
door de Tweede Kamer. Er zijn deze maand veel Kamervragen gesteld, over de wettelijke 
verankering en de invloed hiervan op de persoonlijke levenssfeer van burgers. Het is op 
dit moment afwachten of dit wetsvoorstel gaat worden aangenomen en wat de precieze 
inhoud gaat zijn van het wetsvoorstel. 
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2.4.2 Wijziging wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) over uitwisseling 
van persoonsgegevens

Het wetswijzigingsvoorstel voor de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (‘WGS’) 
voor uitwisseling van persoonsgegevens is onlangs aangenomen. Het uitgangspunt 
van het wetsvoorstel waarover de Kamer debatteert is dat mensen met schulden sneller 
geholpen moeten worden maar dat de belangrijke vereisten omtrent hun privacy 
daarbij wel in acht genomen moet worden. Deze wet is met name van belang voor de 
verwerkingen die plaatsvinden in het sociaal domein. Juni was een belangrijke maand voor 
het wijzigingsvoorstel dat ter behandeling bij de Eerste Kamer lag. Op 8 juni 2020 bood 
Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van Ark (VVD) de Tweede Kamer 
de Memorie van antwoord wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) over 
uitwisseling van persoonsgegevens aan.  De minister geeft hierin antwoord op vragen 
en opmerkingen van de fracties. Op 23 juni 2020 deed de Eerste Kamer het voorstel als 
hamerstuk af. Dit betekent dat de wet op 1 januari 2021 in werking treedt. De Wgs is niet 
de enige wet rond gegevensuitwisseling en privacy binnen het sociaal domein die voor 
wijzigingen zal zorgen; Het traject Uitwisseling Persoonsgegevens en Privacy (UPP) van het 
Programma Sociaal Domein ontwikkeld samen met Rijk en gemeenten (wets-)voorstellen 
voor een betere juridische basis voor de uitwisseling van persoonsgegevens. Gemeenten 
krijgen daarbij bijvoorbeeld een wettelijke grond om te verkennen of een persoon kampt 
met multiproblematiek. Wij zullen u van de voortgang van dit wetsvoorstel op de hoogte 
houden.

2.4.3 Wetsvoorstel Verzamelwet gegevensbescherming

Vorige maand is de internetconsultatie voor het conceptwetsvoorstel voor de Verzamelwet 
gegevensbescherming van start gegaan. Met dit wetsvoorstel wordt de Uitvoeringswet 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG) en andere wetgeving in het kader 
van de verwerking van persoonsgegevens in Nederland aangepast. De voorgenomen 
wijzigingen werden onder andere in een Kamerbrief van 31 oktober 2019 uiteengezet.  
Het conceptwetsvoorstel ligt tot 14 juli ter consultatie wat betekent dat u uw reactie op 
het wetsvoorstel nog in kan dienen. Deze maand stuurde Minister Dekker op 4 juni jl. nog 
een Kamerbrief over de stand van zaken over de onderwerpen die in eerdere brieven 
zijn besproken, maar die niet in het conceptvoorstel terugkomen zoals het afnemen van 
alcohol- en drugstesten en informatie-uitwisseling rondom zieke werknemers.  Ten aanzien 
van deze punten wordt nog overlegd met relevante partijen. 

2.4.4 Wetsvoorstel noodwet delen telecomdata met het RIVM

Het kabinet heeft een tijdelijke Noodwet, die het RIVM maximaal een jaar lang telecomdata 
laat gebruiken, naar de Tweede Kamer gestuurd. Vorige maand kwam al naar buiten dat 
de AP over het eerste wetsvoorstel negatief heeft geoordeeld. De huidige stand van 
zaken is dat de Raad van State positief over de wet heeft geoordeeld en het ministerie 
van Volksgezondheid heeft laten weten dat de adviezen van de AP adequaat zijn verwerkt. 
Recente nog spraken telecomproviders hun zorgen uit over de Noodwet, waardoor deze 
partijen worden verplicht om (telecom)gegevens met het RIVM te delen. Ze maken zich 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/06/08/memorie-van-antwoord-wijziging-wgs-tbv-de-uitwisseling-van-persoonsgegevens
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/31/tk-voornemens-met-betrekking-tot-de-uavg-en-avg
https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/sander-dekker/documenten/kamerstukken/2020/06/04/tk-wijziging-uitvoeringswet-avg-c-a
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zorgen over de opzet van de database waarin de gegevens moeten worden verzameld. 
Zo zal het waarschijnlijk mogelijk zijn om aan de hand van de opgeslagen data iemands 
woonplaats af te leiden. Daarnaast is er minimaal een herleidbaar gegeven nodig, waarmee 
een persoon actief achterhaald kan worden. Het ministerie van Economische Zaken laat 
weten dat er momenteel gezamenlijk naar de technische uitwerking van het wetsvoorstel 
wordt gekeken door het CBS, het RIVM en de telecomproviders. 
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3.1  ECLI:NL:GHAMS:2020:1421 (BLOKKEREN VAN WEBSITES VAN 
THE PIRATE BAY) - 2 JUNI 2O2O
Korte samenvatting: 

In dit arrest staat een geding tussen Stichting Brein, een stichting die de belangen behartigt 
van auteursrechthebbenden, en Ziggo BV en XS4ALL Internet BV, twee internetproviders 
centraal.

Stichting Brein heeft bij de rechtbank verzocht de internetproviders te bevelen de 
domeinnamen en de IP-adressen van het online platform voor de uitwisseling van bestanden, 
The Pirate Bay, te blokkeren.

De Hoge Raad heeft deze zaak terugverwezen naar het Gerechtshof Amsterdam (‘hof 
Amsterdam’), dat zich nu moet buigen over de vraag of het de internetproviders kan worden 
opgelegd deze IP-adressen en domeinnamen, die toegang bieden tot websites van The 
Pirate Bay, te blokkeren (RO 2.1.14).

Het hof amsterdam verwijst hiervoor naar een belangrijk arrest van het Europees Hof van 
Justitie (HvJEU 27 maart 2014, zaak C-314/12, ECLI:EU:C:2014:192 (UPC Telekabel Wien).  

Het HvJEU oordeelde in dit arrest (RO 3.6) dat een bevel aan een internetprovider om 
zijn klanten toegang te ontzeggen tot een website waarop inbreukmakend materiaal 
beschikbaar wordt gesteld rechtmatig is indien dat bevel voldoet aan de door het HvJEU 
genoemde dubbele voorwaarden, namelijk of het gevorderde bevel om domeinnamen en 
IP-adressen te blokkeren:

• internetgebruikers niet nodeloos de mogelijkheid tot rechtmatige toegang ontzegt; en

• daadwerkelijk tot gevolg heeft dat niet-toegestane oproepingen van beschermde 
werken worden verhinderd. 

Het hof Amsterdam oordeelt dat aan deze toets wordt voldaan. Indien het geëiste bevel tot 
blokkade van The Pirate Bay wordt afgegeven is er geen sprake van nodeloze ontzegging 
van informatie aan het publiek. Daarnaast stelt het hof dat het publiek serieus wordt 
ontmoedigd om The Pirate Bay te bezoeken waardoor ook aan de tweede voorwaarde wordt 
voldaan. Bovendien stelt het hof Amsterdam dat er geen minder ingrijpende maatregelen 
voorhanden zijn om hetzelfde doel te bereiken en het bevel proportioneel is aan het te 
bereiken doel.

Achtergrondinformatie: 

Deze zaak is een vervolguitspraak in de zaak van stichting BREIN tegen Ziggo c.s. van 29 juni 
2018.

Stichting BREIN eist van internetproviders Ziggo en XS4all dat zij de toegang tot de website 
The Pirate Bay voor hun gebruikers blokkeren. The Pirate Bay pleegt namelijk inbreuk op 
auteursrechtelijk beschermd werk, doordat via zogeheten ‘torrent-bestanden’ op de site, films 
en muziekbestanden tussen gebruikers kunnen worden uitgewisseld.  De rechtbank heeft de 
eis van de stichting toegewezen en de internetproviders ooit bevolen de site te blokkeren. 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2020:1421
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=149924&pageIndex=0&doclang=nl&mode=req&dir=&occ=first%E2%88%82=1&cid=521145
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Het hof Den Haag wees een blokkade van de website af, waarna Stichting BREIN in cassatie is 
gegaan bij de Hoge Raad. Die heeft het terugverwezen naar het hof Amsterdam, dat zich in dit 
arrest moet buigen over de vraag of het de internetproviders kan worden opgelegd deze IP-
adressen en domeinnamen, die toegang bieden tot websites van The Pirate Bay, te blokkeren 
(RO 2.1.14).  

In het bekende arrest HVJ EU UPC/Telekabel Wien stond eenzelfde vraag centraal. Het hof 
Amsterdam beoordeelt daarom allereerst of de regels die in dit arrest worden toegepast 
overeenkomstig van toepassing zijn. Beide zaken worden daarom door het hof Amsterdam 
met elkaar vergeleken.

In RO 3.3.2 stelt het hof Amsterdam dat de onderhavige zaak verschilt van de zaak UPC 
Telekabel Wien.  “In dit verband moet worden geconstateerd dat het in de zaak UPC Telekabel 
Wien ging om een in het hoofdgeding door de Oostenrijkse rechter aan een internetprovider 
opgelegd bevel om zijn klanten de toegang te ontzeggen tot een website waarop films voor 
het publiek beschikbaar werden gesteld, terwijl eisers rechten op die films in de zin van de 
Auteursrechtrichtlijn toekwamen. Dit bevel was verwoord in de vorm van een verplichting tot 
het bereiken van dat resultaat zonder dat werd voorgeschreven met welke maatregelen de 
internetprovider dat resultaat moest bereiken (arrest UPC Telekabel Wien, punt 14). Hieruit blijkt 
dat de onderhavige zaak verschilt van de zaak UPC Telekabel Wien wat betreft de vorm van het 
bevel: in de onderhavige zaak strekt de gevorderde maatregel er namelijk toe dat aan Ziggo c.s. 
wordt bevolen om concrete, in de vordering genoemde, IP-adressen en (sub)domeinnamen te 
blokkeren voor toegang door hun abonnees, aangevuld met andere (later) door Brein schriftelijk 
aan Ziggo c.s. op te geven IP-adressen en (sub)domeinnamen via welke TPB ook blijkt te 
opereren.”

Desalniettemin stelt het hof Amsterdam in RO 3.5.6. dat dit verschil geen beletsel vormt voor 
de toepassing van de toets die volgt uit het arrest UPC Telekabel Wien.

Groen licht dus om de maatstaf uit het arrest UPC Telekabel Wien toe te passen. Deze maatstaf 
vergt beoordeling op twee aspecten.  In de eerste plaats moet het hof Amsterdam onderzoeken 
of de blokkade zoals door Brein gevorderd de abonnees van Ziggo c.s. niet nodeloos de 
mogelijkheid ontzegt om zich rechtmatig toegang tot beschikbare informatie te verschaffen 
(RO 3.7). Het hof Amsterdam oordeelt dat hieraan wordt voldaan aangezien de ontzegging 
van toegang tot rechtmatig beschikbare informatie die voor de abonnees voortvloeit uit de 
blokkade van de website van The Pirate Bay evenredig is met de omvang en de ernst van de op 
deze website gepleegde inbreuken op de auteursrechten (RO 3.7.5).

In de tweede plaats onderzoekt het hof Amsterdam of het bevel zoals door Brein wordt 
gevorderd, tot gevolg heeft dat niet-toegestane oproepingen van beschermde werken worden 
verhinderd of minstens bemoeilijkt, en of zij internetgebruikers serieus ontmoedigt om zich 
toegang te verschaffen tot die beschermde werken (RO 3.8). 

Het hof Amsterdam oordeelt dat ook aan dit tweede vereiste wordt voldaan nu in de 
omstandigheden van dit geval in voedende mate tot gevolg heeft dat niet-toegestane 
oproepingen van beschermde werken worden verhinderd of bemoeilijkt en dat hierdoor niet-
gebruikers serieus worden ontmoedigd om zich toegang te verschaffen tot die beschermde 
werken.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2018:1046
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3.2  ECLI:NL:RBAMS:2020:2917 (INZET SURVEILLANCE-SOFTWARE 
IS GEEN INBREUK OP PRIVACY) – 11 JUNI 2020 
Korte samenvatting:

De Rechtbank Amsterdam heeft in een kort geding besloten dat de UvA online 
surveillancesoftware (proctoring) mag inzetten bij het afnemen van tentamens. 
Studentenraden hadden een verbod daarop gevorderd. 

De studenten stelden dat de UvA met het gebruik van online proctoring inbreuk maakt 
op hun privacy en daarmee in strijd handelt met de AVG. De rechtbank moest vervolgens 
beslissen in hoeverre het gebruik van deze surveillancesoftware daadwerkelijk in strijd is 
met de AVG.

De rechtbank oordeelde dat de UvA heeft voldaan aan alle regels en beginselen van de 
AVG. De grondslag voor de gegevensverweking ligt in artikel 6 lid 1 sub e AVG. De UvA 
heeft een in de wet geregelde publieke taak en in verband met COVID-19 is er noodzaak 
om online proctoring in te zetten bij het afnemen van tentamens die vanuit huis worden 
gemaakt. Van een onrechtmatige inbreuk op de privacy is dan ook geen sprake.

Achtergrondinformatie:

In eerste instantie wilde de UvA de gegevens die gemoeid gaan met online proctoring verwerken 
op de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’ ex artikel 6 lid 1 sub f AVG. De UvA is echter een 
overheidsorgaan en kan zich hierdoor niet beroepen op deze grondslag. Het idee hierachter, 
is dat een overheidsinstantie niet zelf een nieuwe publieke taak mag creëren op grond van 
‘gerechtvaardigde belangen’, omdat die taak wettelijk geregeld moet zijn. Op de zitting zelf 
veranderde de UvA dan ook van visie en gaf de universiteit aan dat zij ook een publiekrechtelijke 
taak vervult. De publieke taak van de UvA is te herleiden naar een wettelijke taak, namelijk de 
taak om onderwijs te verzorgen, examens af te nemen en diploma’s te verstrekken. Op deze 
manier is de kwaliteit van dat onderwijs en van de te verstrekken diploma’s gewaarborgd. Het 
gebruik van online proctoring moet dan wel noodzakelijk zijn. (Ro 4.9.)

De studentenraad kwam met een alternatief: het afleggen van een belofte voordat met het 
tentamen wordt gestart. De rechtbank vindt dat dit voorstel niet als serieus alternatief kan 
worden gezien. Volgens de rechter heeft het afleggen van een belofte niet altijd het resultaat dat 
studenten niet meer frauderen. Daarbij verwijst de rechtbank naar overgelegde stukken waaruit 
blijkt dat tentamenantwoorden worden gedeeld in WhatsApp-groepen, worden opgezocht 
in online leeromgevingen, en dat er studenten zijn die gezamenlijk in één ruimte tentamens 
maken of hun tentamen door een ander laten maken. Nu er vrij gemakkelijk gefraudeerd kan 
worden met online examens, is de rechtbank van oordeel dat de UvA duidelijk heeft gemaakt 
dat online surveillancesoftware noodzakelijk is en dat er momenteel geen andere optie is die 
minder inbreuk maakt op de privacy van studenten. (Ro 4.10 t/m 4.12)

De verwerking van persoonsgegevens door de UvA in het kader van online proctoring dient 
alleen ter authenticatie en om effectief frauduleus gedrag vast te stellen. Studenten worden niet 
live gevolgd tijdens het maken van tentamens, er wordt geen gebruik gemaakt van eye-tracking 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2020:2917
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of het vastleggen van ademhaling, stresslevel of biometrische gegevens. Van de verwerking 
van bijzondere gegevens in de zin van artikel 9 AVG is dan ook geen sprake. (Ro 4.16)
De rechtbank komt uiteindelijk tot de beslissing dat de UvA een grondslag heeft voor het 
gebruik van de surveillancesoftware, dat de noodzakelijkheid ervan is aangetoond én dat de 
verwerking voldoet aan de door de AVG gestelde zorgvuldigheidseisen. “De conclusie is dat 
de gegevensverwerking door de UvA berust op de grondslag van artikel 6 lid 1 sub e van de 
AVG, en dat de verwerking voldoet aan de door de AVG gestelde zorgvuldigheidseisen. De 
handelwijze van de UvA is daarmee niet onrechtmatig.” (Ro 4.17)

Maakt u als onderwijsinstelling dus gebruik van online proctoring software, dan oordeelt 
de rechter dus dat dit onder de voorwaarden waaronder dat wordt ingezet door de UvA in 
coronatijden is toegestaan, mits dit zorgvuldig en met in achtneming van alle vereisten van 
de AVG gebeurt. Considerati schreef eerder een blog over hoe online proctoring op een 
zorgvuldige wijze kan worden ingezet. 

3.3  ECLI:NL:RBMNE:2020:2028 (HANDHAVINGSVERZOEK AAN DE 
AP) – 8 JUNI 2020
Korte samenvatting: 

De eisers (journalisten) hebben een verzoek om handhaving ingediend bij de AP. Zij 
hebben verzocht om handhavend op te treden jegens de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State. Het inzagebeleid voor journalisten van de Afdeling is volgens eisers 
in strijd met de AVG.

De AP heeft zich echter op het standpunt gesteld dat zij op grond van artikel 55, derde 
lid, van de AVG niet bevoegd is toe te zien op de verwerking van persoonsgegevens door 
gerechten bij de uitoefening van hun rechterlijke taken. Daarvan is hier sprake volgens de 
AP. 

Nu dit gaat over de uitleg van het Unierechtelijk begrip “rechterlijke taak” en het oordeel 
over de verenigbaarheid van de nationale invulling van dit begrip is voorbehouden aan het 
Hof van Justitie van de Europese Unie, legt de rechtbank de volgende prejudiciële vragen 
voor aan het Hof.

1. Moet artikel 55, derde lid, van de AVG zo worden uitgelegd dat onder ‘verwerkingen door 
gerechten bij de uitoefening van hun rechterlijke taken’ kan worden begrepen het bieden 
van inzage door een rechterlijke instantie in processtukken waarin persoonsgegevens zijn 
opgenomen, waarbij die inzage wordt verleend door kopieën van die processtukken aan 
een journalist ter beschikking te stellen, zoals in deze verwijzingsuitspraak beschreven?

A: Is het voor de beantwoording van deze vraag van belang of door het uitoefenen 
van toezicht door de nationale toezichthoudende autoriteit op deze vorm van 
gegevensverwerking de onafhankelijke rechterlijke oordeelsvorming in concrete 
zaken wordt geraakt?

B: Is het voor de beantwoording van deze vraag van belang dat de aard en het doel 
van de gegevensverwerking volgens de rechterlijke instantie is het informeren van 

https://www.considerati.com/nl/kennisbank/tentamens-in-tijden-van-corona;-surveilleren-via-de-camera.html
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2020:2028
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een journalist om deze daardoor in de gelegenheid te stellen om beter verslag te 
doen van de openbare zitting in een gerechtelijke procedure en waarmee wordt 
beoogd het belang van openbaarheid en transparantie van rechtspraak te dienen?

C: Is het voor de beantwoording van deze vraag van belang of de gegevensverwerking 
op een expliciete nationaalrechtelijke grondslag berust?

De uitspraak van het Hof is van belang omdat dit opheldering geeft aan het begrip 
‘rechtelijke taak’ en hiermee een kader schetst waarbinnen de AP in overeenstemming 
met de AVG wel of niet kan optreden tegen gerechten in het kader van onrechtmatige 
verwerking van persoonsgegevens.    

Achtergrondinformatie: 

Artikel 55, derde lid, AVG: “Toezichthoudende autoriteiten zijn niet competent toe te zien op 
verwerkingen door gerechten bij de uitoefening van hun rechterlijke taken.”

“De rechtbank stelt vast dat in de AVG de ‘uitoefening van hun rechterlijke taken’ niet nader is 
gedefinieerd. Volgens verweerder moet dit begrip ruim worden uitgelegd. Verweerder heeft 
daarvoor verwezen naar de totstandkomingsgeschiedenis van de AVG. In de Engelstalige 
versie van het oorspronkelijke Commissievoorstel stond in overweging 99 een passage 
die volgens verweerder in de richting wees van een meer beperkte uitleg: “this exemption 
should be stricly limited to genuine judicial activities in court cases and not apply to other 
activities where judges might be involved in, in accordance with national law”4. Uit het feit 
dat deze passage in de definitieve tekst van deze overweging is komen te vervallen, blijkt 
volgens verweerder dat de AVG-wetgever een ruime uitleg van de uitzondering in artikel 55, 
derde lid, van de AVG voorstaat.” (Ro 19)

“Deze redenering overtuigt de rechtbank niet. Allereerst omdat dit een a-contrario redenering 
is, waarmee terughoudend omgegaan moet worden. Ten tweede heeft verweerder niet 
toegelicht waarom deze passage uiteindelijk niet in de definitieve tekst is opgenomen. 
In de totstandkomingsgeschiedenis van de AVG heeft de rechtbank ook geen toelichting 
aangetroffen waaruit blijkt wat de reden was om de tekst van deze passage te veranderen. 
De ratio van deze wijziging is dus niet te achterhalen. Omdat de totstandkoming van 
een Europese Verordening een langdurig proces van onderhandelen en het sluiten van 
compromissen is, kunnen aan het enkele feit dat deze passage in de loop van het proces 
is weggevallen naar het oordeel van de rechtbank vooralsnog geen conclusies worden 
verbonden.” (Ro 20)

Daarnaast wordt er door de rechtbank in overwegingen 21 t/m 24 nog gekeken naar 
hoe de term ‘rechterlijke macht’ in de landen Duitsland, Frankrijk en Engeland in hun 
privacywetgeving wordt uitgelegd.  
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4.1  FRANSE RAAD VAN STATE BEPAALT DAT GOOGLE EEN EERDER 
DOOR DE CNIL OPGELEGDE BOETE MOET BETALEN
Korte samenvatting: 

De Franse Raad van State (Le Conseil d’État) heeft op 19 juni jl. besloten dat Google de 
boete van 50 miljoen die het techbedrijf vorig jaar kreeg opgelegd door de CNIL (Franse 
privacytoezichthouder) moet betalen. 

Google ging tegen de boete in beroep, maar de Raad van State is het met de CNIL eens:

• Google schiet tekort in de informatievoorziening richting haar gebruikers en vroeg niet 
op een adequate manier om toestemming; 

• De Franse toezichthouder was bevoegd om een boete op te leggen nu het One Stop 
Shop – Mechanisme niet van toepassing was; en

• De opgelegde boete is proportioneel aan de ernst van de overtredingen. 

Achtergrondinformatie: 

50 miljoen euro, was de hoogte van de boete die de Franse toezichthouder in januari 
vorig jaar oplegde aan Google. De reden voor de boete was dat Google tekortschiet in 
de informatievoorziening richting haar gebruikers en niet op een rechtsgeldige wijze 
toestemming verkrijgt binnen het Android-besturingssysteem. 

De CNIL stelde dat Google belangrijke informatie, zoals het doel van de verwerking, hoe 
lang de gegevens worden bewaard, soorten persoonsgegevens die voor gepersonaliseerde 
advertenties worden gebruikt, niet op een toegankelijke wijze beschikbaar stelt aan 
de gebruikers. Daarnaast stelt de CNIL dat Google niet op een rechtsgeldige wijze 
toestemming vraagt. De toestemming is niet voldoende geïnformeerd, niet specifiek en 
niet ondubbelzinnig waardoor toestemming niet voldoet aan de eisen die de AVG stelt.

Google ging tegen de fikse boete in beroep en stelt onder andere dat de Franse 
toezichthouder niet bevoegd was de boete op te leggen nu het hoofdkwartier van Google 
in Ierland is gevestigd. Volgens Google is het One Stop Shop–mechanisme van toepassing 
waardoor de toezichthouder in het land waar het hoofdkwartier is gevestigd, bevoegd is. 
Ook stelt Google dat de boete van 50 miljoen buiten proportieel is. 

De Franse Raad van State gaat mee met de CNIL en oordeelde dat Google tekortschiet in de 
informatievoorziening richting haar gebruikers. Wanneer een gebruiker een Google-account 
aanmaakt, vraagt Google toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens, onder 
andere om gepersonaliseerde advertenties weer te geven. Om precies te weten waarvoor 
de gebruiker toestemming geeft dient hij echter telkens op “toon meer informatie” te 
klikken. Bovendien is het vakje waarmee de gebruiker toestemming geeft vooraf aangevinkt. 
Toestemming voldoet hierdoor niet aan de eisen die de AVG hieraan stelt. Namelijk dat 
toestemming vrijelijk, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig moet worden gegeven. 
Ook stelt de Raad van State dat het One Stop Shop–mechanisme, waar Google naar verwijst, 
niet van toepassing is nu op het moment van de boete de Ierse vestiging van Google geen 
beslissingsbevoegdheid had. Hierdoor was de CNIL bevoegd om de boete op te leggen. 

https://www.conseil-etat.fr/ressources/decisions-contentieuses/dernieres-decisions-importantes/conseil-d-etat-19-juin-2020-sanction-infligee-a-google-par-la-cnil
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Tot slot stelt de rechter dat een boete van 50 miljoen proportioneel is, gezien de ernst van 
de overtredingen. 

De uitspraak van de Franse Raad van State bevestigt het belang van duidelijke en vindbare 
informatievoorziening richting de gebruiker en benadrukt dat het voor toepassing van het 
One Stop Shop–mechanisme niet alleen van belang is om te kijken waar het hoofdkwartier 
is gevestigd, maar ook of deze Europese vestiging belangrijke beslissingen in het kader 
hiervan neemt. 

4.2  FRANSE RAAD VAN STATE SCHRAPT DELEN VAN DE 
GEPUBLICEERDE RICHTLIJNEN VOOR COOKIES VAN DE CNIL
Korte samenvatting: 

De Franse Raad van State, de Conseil d’État, heeft de Franse autoriteit voor gegevens-
bescherming, de CNIL, opgedragen delen van haar richtlijnen voor cookies en andere 
tracers te schrappen.

In het besluit heeft de Franse Raad van State uitgelegd dat het verbod van de CNIL op 
‘cookiewalls’ niet geldig was, omdat een verbod als deze verder gaat dan wat wettelijk 
toegestaan is naar Frans recht.

Achtergrondinformatie: 

De CNIL stelt dat de geldigheid van de toestemming afhankelijk is van de voorwaarde 
dat de betrokkene geen grote ongemakken ondervindt bij het ontbreken of intrekken 
van zijn toestemming; deze grote ongemakken kunnen volgens de CNIL bestaan uit 
de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot een website. Hiermee wordt gedoeld op 
“cookiewalls”. Door een dergelijk algemeen en absoluut verbod af te trekken van het enige 
vereiste van vrije toestemming, dat is vastgelegd in de AVG, heeft de CNIL de grenzen 
overschreden van wat zij wettelijk kan doen in het kader van een “soft law”-instrument. 
Deze wettelijke beperking is vastgesteld op basis van artikel 8, lid 1, 2°, van de in punt 3 
genoemde wet van 6 januari 1978 (zie de gehele Franse uitspraak). Hieruit volgt dat de 
betwiste beraadslaging in zoverre onrechtmatig is (Ro 10).

https://www.conseil-etat.fr/ressources/decisions-contentieuses/dernieres-decisions-importantes/conseil-d-etat-19-juin-2020-lignes-directrices-de-la-cnil-relatives-aux-cookies-et-autres-traceurs-de-connexion
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5.1 NIEUWS VAN (TOEZICHTHOUDENDE) AUTORITEITEN IN 
EUROPA
5.1.1 Europese Commissie: De AVG geeft burgers meer macht en is geschikt voor 
het digitale tijdperk 

De AVG, die iets meer dan twee jaar geleden in werking is getreden, zorgt volgens 
de Europese Commissie (‘Commissie’) voor meer transparantie en geeft burgers 
afdwingbare privacyrechten, zoals het recht op inzage, rectificatie, uitwissing, bezwaar en 
overdraagbaarheid.

Op grond van artikel 97 lid 1 AVG dient de Commissie uiterlijk op 25 mei 2020 en daarna 
om de vier jaar de AVG te evalueren en een verslag hiervan in te dienen bij het Europees 
Parlement en de Raad van Europa. De eerste evaluatie is op 24 juni gepubliceerd.

Uit onderzoek van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten blijkt dat 69 
procent van de EU-burgers boven de 16 jaar van de AVG heeft gehoord en 71 procent met 
hun nationale privacytoezichthouder bekend is. Burgers zouden door de AVG ook beter 
letten op wat er gebeurt met hun gegevens. Hoewel de Europese Commissie positief is, 
stelt het ook dat er meer gedaan kan worden om burgers te helpen hun rechten uit te 
oefenen, met name het recht op de overdraagbaarheid van gegevens.

De Europese Commissie heeft de belangrijkste bevindingen van de AVG-evaluatie op een 
rijtje gezet:

1. De AVG is geschikt voor het digitale tijdperk;

2. De gegevensbeschermingsautoriteiten maken gebruik van hun sterkere corrigerende 
bevoegdheden;

3. De gegevensbeschermingsautoriteiten werken samen onder leiding van het Europees 
Comité voor gegevensbescherming (EDPB), maar er is ruimte voor verbetering; 

4. Het is van essentieel belang ervoor te zorgen dat de op nationaal niveau verstrekte 
richtlijnen volledig in overeenstemming zijn met de door de EDPB vastgestelde 
richtlijnen;

5. Het volledige potentieel van internationale gegevensoverdrachten benutten, en

6. De internationale samenwerking bevorderen.

5.1.2 ICO: Age Appropriate Design Code aan het parlement voorgelegd 

De Britse privacytoezichthouder ICO heeft in een persbericht gereageerd op het feit dat de 
regering de zogenaamde Age Appropriatie Design Code, ook wel bekend als de ‘Children’s 
Code’ heeft voorgelegd aan het parlement.

De code bevat 15 normen waaraan relevante onlinediensten moeten voldoen om de 
privacy van kinderen te beschermen. De 15 normen zijn volgens de ICO het resultaat van 
een adequate en brede raadpleging van belanghebbenden, waaronder de tech-industrie, 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_1163/IP_20_1163_EN.pdf
https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-events/news-and-blogs/2020/06/age-appropriate-design-code-is-laid-before-parliament/
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beroepsorganisaties en commerciële bedrijven.

De ICO laat in haar persbericht weten: “We zijn blij met het nieuws dat de regering de Age 
Appropriate Design Code aan het parlement heeft voorgelegd. Het is een enorme stap in 
de richting van de bescherming van kinderen online. […] We zijn nu bezig onze bestaande 
beoordeling ten aanzien van de voordelen en de kosten van de code uit te werken om de 
impact hiervan te kunnen beoordelen.”

5.2 BOETES VAN TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEITEN IN EUROPA 
5.2.1 Finse toezichthouder beboet taxibedrijf voor overtreding van de AVG 

De Finse toezichthouder heeft het taxibedrijf ‘Taksi Helsinki’ voor 72.000 euro beboet omdat 
zij is strijd met de AVG heeft gehandeld bij de implementatie van een bewakingssysteem 
gebaseerd op spraak en video in taxi’s.

Het Taxibedrijf implementeerde het bewakingssysteem zonder voorafgaand aan de 
verwerking een Data Protection Impact Assesments (DPIA) uit te voeren.

Er werden ook tekortkomingen in de verwerking van persoonsgegevens door het bedrijf 
vastgesteld. Zo werden chauffeurs en klanten niet geïnformeerd over de verwerking van de 
audiogegevens.

‘Taksi Helsinki’ heeft opdracht gekregen om een Data Protection Impact Assesment (DPIA) 
uit te voeren in overeenstemming met de AVG.

5.2.2 De Belgische toezichthouder (GBA) geeft een school een boete van €2.000 

De Belgische toezichthouder (hierna: GBA) heeft op 16 juni een school een boete van 
€2.000 opgelegd wegens het overtreden van de AVG. 

Het voorwerp van de klacht betreft de enquête “welbevinden” die aan de leerlingen van Z via 
het systeem Smartschool werd voorgelegd aan zijn minderjarige leerlingen. Daarbij zouden 
een aantal bepalingen van de AVG zijn geschonden. De klager stelt dat er een gebrek is 
aan informatieverstrekking, de toestemming van de ouders is vereist voor het uitvoeren 
van de enquête, er gebruik wordt gemaakt van een dienst van de informatiemaatschappij 
en er meer gegevens worden verwerkt dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij 
worden verwerkt. Volgens de klager had ook een DPIA moeten worden uitgevoerd door de 
verweerder, maar is dit niet gebeurd.

Klager had in 2016 reeds klacht ingediend en deed dit in 2019 opnieuw voor de nieuwe 
enquête.

De Geschillenkamer oordeelt dan ook dat een inbreuk op artikel 5.1. a), artikel 5.1. c), artikel 
6.1., artikel 8, artikel 12.1. en artikel 13 AVG is bewezen en het passend is te bevelen dat de 
verwerking in overeenstemming wordt gebracht met deze artikelen van de AVG.

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/finnish-dpa-imposes-administrative-fine-several-deficiencies-personal-data_en
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/sites/privacycommission/files/documents/Beslissing_GK_31-2020_NL.pdf


29

5.2.3 De Zweedse toezichthouder (Datainspektionen) beboet woningcorporatie 
voor het gebruik van cameratoezicht

De Zweedse toezichthouder (Datainspektionen) heeft een boete van 20.000 Zweedse 
kronen aan een woningcorporatie opgelegd.

Vier bewakingscamera’s namen geluid en beeld op bij de ingangen en in de trappenhuizen, 
aldus de toezichthouder. Voor het toezicht zijn “zwaarwegende redenen” nodig, die 
volgens de autoriteit in dit geval niet van toepassing zijn. Bovendien zei de autoriteit dat de 
bewoners niet voldoende op de hoogte waren van het toezicht en dat er geen informatie 
was over de wijze waarop het toezicht werd uitgeoefend.

5.2.4 Noorse toezichthouder (Datatilsynet) beboet de fabrikant Aquateknikk voor 
overtredingen van de AVG 

De Noorse toezichthouder (Datatilsynet) heeft aangekondigd de fabrikant Aquateknikk AS 
300.000 NOK te willen beboeten voor het overtreden van de AVG.

De boete komt voort uit een klacht over het gebruik en het verkrijgen van een kredietrapport 
door de fabrikant zonder dat zij hiervoor een wettelijke grondslag heeft.

Een kredietbeoordeling bevat veel gevoelige details van de persoonlijke en financiële 
situatie van de betrokkenen. Het is van belang dat er zorgvuldig met deze gegevens wordt 
omgegaan. Wanneer de fabrikant het gegeven wil verwerken moet zij hier een geldige 
grondslag voor hebben. 

Onderzoek van de Noorse toezichthouder wijst uit dat de kredietbeoordeling plaatsvond 
zonder dat de fabrikant hiervoor een grondslag had waardoor niet aan de voorwaarden 
voor verwerking is voldaan.  

maar ook de FG bij de provider. Dat is ten strengste verboden. De toezichthouder kon dan 
ook niet anders dan een boete opleggen.

5.3 WERELDWIJDE ONTWIKKELINGEN 
5.3.1 Amazon, IBM en Microsoft stoppen met het aanbieden van gezichts-
herkenningsoftware aan politiekorpsen

Amazon maakte onlangs bekend dat het bedrijf stopt met het leveren van 
gezichtsherkenningsproducten aan politiekorpsen. Ook Microsoft geeft aan dit niet te willen 
leveren aan politiekorpsen voordat er nationale wetgeving is, waarbij adequaat rekening is 
gehouden met de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

De reden voor het niet-leveren van gezichtsherkenning door de Tech giganten is met name 
principieel omdat ze willen dat de overheid het gebruik van gezichtsherkenninsoftware 
moet reguleren. “We zullen technologie voor gezichtsherkenning niet aan politiekorpsen 

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/co-operative-housing-association-banned-using-video-surveillance-entrance_en
https://www.datatilsynet.no/aktuelt/aktuelle-nyheter-2020/varsel-om-gebyr-aquateknikk/
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in de VS verkopen tot er een nationale wetgeving is, gestoeld op mensenrechten, die het 
gebruik van deze technologie handhaaft”, aldus Brad Smith van Microsoft.
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