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Beste lezer,
Eén van de meest interessante ontwikkelingen deze maand is de uitspraak van het
Europese Hof van Justitie (HvJ) in de Schrems-II zaak. Op 16 juli jl. heeft het HvJ het EUVS Privacy Shield ongeldig verklaard. Dit betekent kort gezegd dat organisaties binnen
de EU geen persoonsgegevens meer aan de Verenigde Staten kunnen doorgeven op
basis het Privacy Shield. Het HvJ stelt kort gezegd dat het Privacy Shield onvoldoende
bescherming kan garanderen.
Doorgiftes kunnen, volgens het Hof, nog wel plaatsvinden op basis van
modelcontractbepalingen (zogenoemde Standard contractual clauses of SCC’s) mits
het beschermingsniveau in de praktijk daadwerkelijk kan worden gewaarborgd. Indien
het beschermingsniveau niet kan worden gewaarborgd, dient de doorgifte ook op
basis van dit mechanisme te worden opgeschort of beëindigd. Het is aan organisaties
zelf om te beoordelen of de ontvanger dit voldoende kan waarborgen.
De European Data Protection Board (‘EDPB’) heeft inmiddels al aangegeven dat
geen ‘grace period’ bestaat voor doorgiftes aan de VS en dat organisaties aan de
slag moeten met het beoordelen van hun doorgiftes en of een geldig en toereikend
doorgiftemechanisme bestaat voor deze doorgiftes. De EDPB heeft aangegeven
nader te bekijken welke aanvullende maatregelen organisaties kunnen treffen om zo
een gelijkwaardig beschermingsniveau te waarborgen.
Het is dan ook nog even afwachten of en zo ja met welke aanvullende richtsnoeren
de EDPB gaat komen. Maar wanneer u als organisatie gegevens doorgeeft aan de
VS, doet u er in elk geval goed aan vast voorbereidende stappen te nemen. In deze
kennisdeling wordt nader ingegaan op de relevante ontwikkelingen rondom SchremsII. Indien u hulp nodig heeft bij het treffen van de voorbereidende stappen, kunnen wij
u daarbij uiteraard verder helpen.
Ook is deze maand een update te melden over de ontwikkelde app voor digitale
contactopsporing, de zogenoemde CoronaMelder. Minister de Jonge van
Volksgezondheid is voornemens deze app op 1 september aanstaande landelijk
te introduren. De concept DPIA, die is uitgevoerd ten aanzien van de DPIA, ligt
op dit moment voor bij de Autoriteit Persoonsgegevens (‘AP’) ten behoeve van de
voorafgaande raadpleging. Het is nog even afwachten of de AP met een positief advies
komt ten aanzien van de CoronaMelder.
Naast het bovenstaande, kunt u in deze editie ook weer recente nieuwsberichten,
rechterlijke uitspraken en opgelegde boetes van Europese toezichthouders
terugvinden.
Heel veel leesplezier!

Bart Schermer (Partner bij Considerati)
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INTRODUCTIE
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.

Het team van Considerati
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1.1 34STE PLENAIRE VERGADERING EDPB
Tijdens de 34e plenaire vergadering heeft de European Data Protection Board (‘EDPB’):
•

Een verklaring aangenomen over de uitspraak van het HvJ van Justitie in de zaak
C-311/18 Data Protection Commissioner v Facebook Ireland Ltd., Maximillian Schrems
(‘Schrems II’) ;

•

Richtsnoeren betreffende de wisselwerking tussen de Second Payment Services Directive
(‘PSD2’) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) vastgesteld; en

•

Antwoord gegeven op de vragen die door Ďuriš Nicholsonová (lid Europees Parlement)
zijn gesteld met betrekking tot het traceren van contacten, interoperabiliteit van
applicaties en DPIAs.

EDPB verklaring Schrems II
Naar aanleiding van Schrems II (zie ook hoofdstuk 2: Europese Rechtspraak), wijst de EDPB
er in haar verklaring op dat de EU en de VS een volledig en doeltreffend kader moeten
creëren waarmee een beschermingsniveau in de VS wordt gewaarborgd dat gelijkwaardig
is aan het geboden beschermingsniveau binnen de EU. De EDPB is voornemens een
constructieve rol te blijven spelen bij het waarborgen van een trans-Atlantische overdacht
van persoonsgegevens dat ten goede komt aan burgers en organisaties binnen de Unie.
De EDPB zal de Europese Commissie bijstand en begeleiding bieden bij het opbouwen van
een nieuw kader dat volledig overeenstemt met de EU-gegevensbeschermingswetgeving.
Wat de modelcontractbepalingen betreft, benadrukt de EDPB in haar verklaring dat de
gegevensexporteur en de gegevensontvanger verantwoordelijk zijn om voorafgaand te
beoordelen of het beschermingsniveau van het derde land gelijkwaardig is aan het niveau
dat de AVG vereist, waarbij rekening dient te worden gehouden met de inhoud van de
bepalingen, de specifieke omstandigheden van de overdracht en het rechtsstelsel van
het land van de ontvanger. Indien de omstandigheden daartoe nopen, dient de exporteur
aanvullende maatregelen te treffen. De EDPB onderzoekt verder waaruit deze aanvullende
maatregelen kunnen bestaan.
De EDPB wijst de bevoegde toezichthoudende autoriteiten daarnaast op hun verplichtingen
om een doorgifte naar een derde land, wanneer deze plaatsvindt op grond van
modelcontractbepalingen, op te schorten of te verbieden wanneer de bescherming van de
gegevens niet worden of kunnen worden nageleefd in dat derde land en de bescherming
niet met andere middelen kan worden gewaarborgd. Met name wanneer de exporteur of
ontvanger niet zelf de doorgifte opschorten of stopzetten.
De EDPB zal Schrems II nader gaan analyseren om zo meer duidelijkheid te kunnen verschaffen
(bijvoorbeeld door middel van richtsnoeren) voor het gebruik van doorgiftemechanismes3
van persoonsgegevens aan derde landen.
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PSD2
De PSD2 moderniseert het wettelijk kader voor betaaldiensten en zorgt voor meer
rechtszekerheid voor consumenten, handelaars en bedrijven in de financiële keten. In
PSD2 is onder meer het wettelijk kader vastgelegd voor nieuwe betaalinitiatiediensten
(‘Payment Initiation Service Providers’ of PISP) en rekeninginformatiediensten (‘Account
Information Service Providers’ of AISP). Deze nieuwe betaaldiensten kunnen toegang
krijgen tot betaalrekeningen van betrokkenen wanneer de betreffende betrokkene daartoe
toestemming geeft.
In de richtsnoeren wijst de EDPB erop dat de verwerking van persoonsgegevens voor
het leveren van betaaldiensten hoofdzakelijk gebaseerd wordt op artikel 6, lid 1, sub b
AVG; de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij
de betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een
overeenkomst maatregelen te nemen. De EDPB verwijst hierbij naar Richtsnoeren 2/2019
waarin is aangegeven dat de verwerkingsverantwoordelijke zelf moet beoordelen welke
persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. De EDPB
stelt dat PISP’s en AISP’s (op grond van artikel 66, lid 3, sub g en 67, lid 2, sub f PSD2)
uitsluitend persoonsgegevens mogen verwerken voor diensten die zijn verzocht door de
gebruiker. De verdere verwerking van persoonsgegevens is alleen toegestaan indien de
betrokkene toestemming heeft gegeven of de verwerking vastgelegd is in wetgeving van
de Unie of van de betreffende lidstaat.
De richtsnoeren gaan ook in op de grondslag waarop de traditionele betaaldiensten (ook
wel ‘Account Servicing Payment Service Providers’ of ASPSP), aan PISP’s en AISP’s toegang
mogen verlenen tot (gegevens betreffende) betaalrekeningen wanneer een betrokkene
daarom heeft verzocht. De traditionele betaaldienst kan deze verwerking baseren op basis
van een wettelijke verplichting, artikel 6 lid 1 sub c AVG. De wettelijke verplichting kan
gevonden worden in de PSD2, die omgezet dient te worden in nationale wetgeving. De EDPB
wijst erop dat in dit verband de verwerking van bijzondere categorieën persoonsgegevens
verboden is (overeenkomstig artikel 9, lid 1 AVG), tenzij de betrokkene uitdrukkelijk
toestemming heeft gegeven of wanneer de verwerking noodzakelijk is om redenen van
zwaarwegend algemeen belang.
De EDPB gaat tot slot in op het begrip ‘toestemming’ en hoe dit in het kader van de AVG
en PSD2 moet worden geïnterpreteerd. (Uitdrukkelijke) toestemming als bedoeld in artikel
6 lid 1 sub a en artikel 9 lid 2 sub a AVG ziet op de wijze waarop de betrokkene zijn
toestemming geeft en vereist een wilsuiting van de betrokkene om zijn of haar (bijzondere)
persoonsgegevens te verwerken voor het specifieke verwerkingsdoel. De toestemming,
als bedoeld in artikel 94(2) PSD2, betreft een verwijzing naar contractuele toestemming,
waardoor de wettelijke verplichting, die rust op de traditionele betaaldiensten, om nieuwe
betaaldiensten toegang te verlenen tot een betaalrekening van een betrokkene in werking
treedt. De toestemming in artikel 94(2) PSD2 moet dan ook worden gezien als een aanvullend
vereiste van contractuele aard en is daarom niet hetzelfde als (expliciete) toestemming
onder de AVG. Dat betekent dan ook dat de verwerkingen die in dit kader plaatsvinden niet
gebaseerd worden op toestemming als bedoeld in artikel 6 lid 1 sub a AVG. De traditionele
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betaaldienstaanbieder kan de verwerking voor het verlenen van toegang baseren op de
wettelijke verplichting en de nieuwe betaaldienstaanbieder op basis van de uitvoering van
de overeenkomst die deze nieuwe betaaldienstaanbieder aangaat met de betrokkene.
Beantwoording vragen Europees parlementslid Ďuriš Nicholsonová
Tot slot heeft de EDPB een brief aangenomen waarin antwoord wordt gegeven op de vragen
van parlementslid Ďuriš Nicholsonová, die zagen op privacy en gegevensbescherming in
het kader van de strijd tegen COVID-19. In de brief wordt ingegaan op haar vragen met
betrekking tot de harmonisatie en interoperabiliteit van applicaties voor de tracering van
contacten en besmettingen, het vereiste van een DPIA voor een dergelijke verwerking en
de duur van de verwerking.
De EDPB stelt dat de AVG niet voorziet in opschorting van de regels inzake
gegevensbescherming en dat in overweging 46 AVG humanitaire doeleinden en
epidemieën uitdrukkelijk genoemd worden als onderdeel van het rechtskader. Nationale
beperkingen voor specifieke rechten en verplichtingen zijn in beginsel toegestaan (artikel
23 AVG), mits de beperkingen de essentie van de rechten en vrijheden eerbiedigen, en de
beperkingen noodzakelijk en proportioneel zijn in een democratische samenleving. Voor
de interoperabiliteit van de nationale contactopsporing applicaties, wordt verwezen naar
de verklaring over de gevolgen van de interoperabiliteit van contactonderzoeksapps voor
gegevensbescherming.
Op de tweede vraag van Nicholsonová antwoordt de EDPB dat de eerbiediging van
de algemene beginselen van doeltreffendheid, noodzakelijkheid en evenredigheid
in alle gevallen van groot belang blijven. De EDPB heeft herhaaldelijk verklaard dat de
persoonsgegevens die verwerkt worden in het kader van toepassingen voor het traceren
van contacten tot het absolute minimum moeten worden beperkt voor zover de inzet van
dergelijke toepassingen noodzakelijk is. Wanneer deze toepassingen niet meer nodig zijn
voor het oorspronkelijke doel, dan mogen deze toepassingen niet meer gebruikt worden
en dienen de verzamelde gegevens te worden verwijderd of geanonimiseerd.
Met betrekking het uitvoeren van DPIAs stelt de EDPB dat het uitvoeren van een DPIA van
groot belang is bij situaties waarbij sprake is van een hoog risico en gegevens verwerkt
worden door middel van een nieuwe technologische oplossing. De beoordeling van de
risico’s voor de rechten en vrijheden van betrokkenen en de mitigerende maatregelen
die getroffen worden om deze risico’s te beperken, kunnen niet los worden gezien van de
invoering van de nieuwe technische oplossing: beide geven invulling aan het beginsel van
privacy by design.
De laatste vraag van Nicholsonová heeft betrekking op het mogelijke voornemen van lidstaten
om aanvullende traceerapplicaties in te zetten voor handhaving van thuis-quarantaine of
de 1.5m samenleving. De EDPB stelt dat wanneer dergelijk traceerapplicaties op nationaal
niveau worden ontwikkeld, deze gereguleerd moeten worden (i) met inachtneming van het
Europese en nationale wettelijk kader op het gebied van privacy en gegevensbescherming,
(ii) op basis van een grondige juridische en technische analyse, en (iii) in overeenstemming
met het beginsel van privacy by design.
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1.2 35STE PLENAIRE VERGADERING EDPB
Tijdens de 35e plenaire vergadering heeft de EDPB een informatienota vastgesteld
waarin instructies opgenomen staan voor ondernemingen die werken met bindende
bedrijfsvoorschriften (BCR’s) en waarvoor de Britse toezichthouder (ICO) de leidende
toezichthouder is.
Het einde van de Brexit-overgangsperiode nadert en de Europese Commissie heeft nog
geen adequaatheidsbesluit voor het Verenigd Koninkrijke (VK) afgegeven. Na afloop van
de overgangsperiode is het VK geen EU-lidstaat meer, maar een ‘derde land’ in de zin van
de AVG.
Zonder adequaatheidsbesluit, zal de doorgifte van persoonsgegevens naar het VK moeten
plaatsvinden op passende waarborgen (artikel 46 en verder AVG), waaronder ook BCR’s
vallen. Zodra het VK geen EU-lidstaat meer is, kan de ICO ook niet meer als een competente
toezichthoudende autoriteit optreden onder de AVG (artikel 55 AVG) en hebben BCRgoedkeuringsbesluiten, gegeven door de ICO, ook geen rechtsgevolgen meer in de
Europese Economische Ruimte (EER). De EDPB heeft hiertoe instructies gegeven die
genomen moeten worden om ervoor te zorgen dat BCR’s ook na de overgangsperiode nog
steeds een geldig instrument betreffen voor het doorgeven van persoonsgegevens naar
derde landen.
De instructies zijn gericht aan (i) de toezichthoudende autoriteiten, (ii) de houders van
goedgekeurde BCRs, en (iii) ondernemingen die bij de ICO een BCR-aanvraag hebben
ingediend en waarvan de beoordeling nog lopend is.
Toezichthoudende autoriteiten
•

Procedureel oogpunt: de nieuwe leidende toezichthouder zal vóór het einde van de
overgangsperiode een nieuw goedkeuringsbesluit moeten uitvaardigen (overeenkomstig
t artikel 47 lid 1 AVG) voor de betreffende BCR. Lopende BCR-aanvragen bij de ICO
en conceptbesluiten voor goedkeuring van BCR’s, die door de EDPB in behandeling
zijn genomen, worden door de nieuwe leidende toezichthouder overgenomen. Onder
voorbehoud van advies van de EDPB en goedkeuring door de ICO, zal de nieuwe
leidende toezichthouder een formele goedkeuringsprocedure inleiden.

•

Inhoudelijk oogpunt: de nieuwe leidende toezichthouder blijft te allen tijde bevoegd
om goedgekeurde BCR’s te controleren en de houder van de BCR’s te verzoeken om
relevante wijzigingen aan te brengen en deze door middel van een besluit door te
voeren. De overige betrokken nationale toezichthouders behouden zich het recht voor
om hun bevoegdheden te gebruiken, waaronder het uitvoeren van onderzoek met
betrekking tot de inhoud van BCR’s en de wijze waarop BCR’s geïmplementeerd zijn.

•

Toezichthouders die door ondernemingen met lopende BCR-aanvragen worden
aangewezen als de nieuwe leidende toezichthouder dienen, in medewerking met de
andere betrokken toezichthouders en op basis van de criteria vastgelegd in WP264
rev.01, te beoordelen of zij de geschikte leidende toezichthouder zijn.
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Houders van goedgekeurde BCR’s
•

Procedureel oogpunt: houders van goedgekeurde BCR’s, waar de ICO als leidende
toezichthouder optreedt, worden geadviseerd om ruim van tevoren maatregelen te
treffen teneinde een nieuwe leidende toezichthouder te identificeren, overeenkomstig
de criteria vastgelegd in WP264 rev.01. De betrokken nationale toezichthouders moeten
hier tijdig van op de hoogte gesteld worden.

•

Inhoudelijk oogpunt: de BCR’s die door de ICO zijn goedgekeurd zullen waarschijnlijk
moeten worden aangepast, omdat deze over het algemeen verwijzingen naar geldende
wetgeving in het VK zullen bevatten.

Ondernemingen met lopende BCR-aanvragen
•

Procedureel oogpunt: indien een BCR-aanvraag nog wordt beoordeeld of een
conceptbesluit voor goedkeuring nog in behandeling is, worden ondernemingen erop
gewezen om spoedig een nieuwe leidende toezichthouder te identificeren.

•

Inhoudelijk oogpunt: ondernemingen die een lopende BCR-aanvraag hebben bij de
ICO, dienen ervoor te zorgen dat de BCRs naar de rechtsorde van de EER verwijst.
Hierbij moet nadere informatie worden gegeven over de gerelateerde veranderingen,
die (uiterlijk) aan het einde van de overgangsperiode van kracht moeten worden. Om
deze ondernemingen te ondersteunen heeft de EDPB een checklist toegevoegd in de
bijlage van de informatienota.

1.3 EDPB PUBLICEERT FAQ-DOCUMENT OVER SCHREMS II
Tijdens de 36e plenaire vergadering heeft de EDPB een FAQ-document gepubliceerd
waarin antwoord wordt gegeven op veelgestelde vragen over Schrems II, die zijn ontvangen
door de toezichthoudende autoriteiten. De EDPB voegt daaraan toe dat de antwoorden,
nadat Schrems II nader is geanalyseerd, eventueel verder uitgewerkt en zo nodig aangevuld
kunnen worden.
De EDPB stelt dat het door het HvJ vastgestelde beschermingsniveau voor derde landen voor
alle passende waarborgen (artikel 46 AVG), die gebruikt kunnen worden voor doorgifte van
persoonsgegevens, geldt. Het primaat van de Amerikaanse wetgever heeft tot gevolg dat
het rechtsstelsel in de VS geen gelijkwaardig beschermingsniveau als de Unie kan bieden
op het gebied van privacy en gegevensbescherming. Dit geldt niet alleen ten aanzien
van het ‘privacy shield’, maar geldt ten aanzien van elk doorgiftemechanisme dat de AVG
kent. Dit betreft dus ook modelcontractbepalingen en BCR’s. De EDPB benadrukt dat er
geen gratieperiode is waarin doorgiftes door kunnen blijven gaan zonder dat organisaties
beoordelen op basis waarvan de doorgifte plaatsvindt en of dit doorgiftemechanisme
toereikend is.
Of persoonsgegevens al dan niet doorgegeven kunnen worden aan een organisatie
in de VS hangt af van de beoordeling of het vereiste beschermingsniveau kan worden
gewaarborgd. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de omstandigheden van
de doorgifte en de aanvullende maatregelen die mogelijk getroffen kunnen worden.
Waar het beschermingsniveau niet gewaarborgd kan worden, dient de doorgifte van
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persoonsgegevens te worden opgeschort of beëindigd.
De EDPB is momenteel Schrems II nader aan het bestuderen om te bepalen welke
aanvullende maatregelen getroffen kunnen worden naast modelcontractbepalingen en
BCRs.
Voor wat betreft de mogelijkheid om beroep te doen op de uitzonderingen die door artikel
49 AVG worden voorzien, verwijst de EDPB naar haar Richtsnoeren 2/2018.
In antwoord op de vraag of modelcontractbepalingen en BCR’s kunnen worden gebruikt
voor de doorgifte van persoonsgegevens naar andere derde landen dan de VS, stelt de
EDPB dat - hoewel de primaire verantwoordelijkheid voor de beoordeling van het geboden
beschermingsniveau bij de gegevensexporteur en -ontvanger ligt – ook toezichthouders een
sleutelrol spelen bij het handhaven van de AVG en bij het nemen van verdere besluiten met
betrekking tot de doorgifte naar derde landen. Om uiteenlopende besluiten te voorkomen,
werkt de EDPB verder om de consistentie te waarborgen, met name indien de doorgifte
naar derde landen moet worden verboden.

1.4 EDPB PUBLICEERT REGISTER VOOR ONE-STOP-SHOP BESLUITEN
Op 25 juni 2020 heeft de EDPB het register van “one-stop-shop” (hierna: OSS) besluiten
gepubliceerd. Alle besluiten die door het OSS-mechanisme tot stand zijn gekomen (artikel 60
AVG) worden in dit register gepubliceerd. Bij verwerkingen met een grensoverschrijdende
component, hebben de toezichthoudende autoriteiten de plicht om samen te werken om
zo een consistente toepassing van de AVG te waarborgen.
Het OSS-mechanisme bevordert een vorm van samenwerking waarin de leidende
toezichthouder wordt belast met de voorbereiding van de ontwerpbesluiten en vervolgens
met de betrokken nationale toezichthouders samenwerkt om tot consensus te komen.
Bij elk besluit in het register wordt de volgende informatie vermeld:
1. Een referentienummer (unieke ID voor het besluit);
2. Datum van publicatie;
3. Vermelding van de leidende toezichthouder;
4. Vermelding van de betrokken toezichthouders uit de andere lidstaten;
5. Het wettelijke referentiekader (relevant wetsartikel en wettelijke verplichting);
6. Resultaat van besluit;
7. Link naar een samenvatting van het besluit (in het Engels);
8. Link naar het besluit zelf (in het Engels).
Niet alle besluiten zullen in het register worden gepubliceerd. Als gevolg van nationale
wettelijke beperkingen, publiceren enkele toezichthouders geen, dan wel een deel van de
besluiten die zij nemen. Dit betreft enkele Duitse toezichthouders, de toezichthouder van
Litouwen en de Autoriteit Persoonsgegevens.
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2. EUROPESE RECHTSPRAAK
2.1 ECLI:EU:C:2020:559 Het Europese HvJ van Justitie

verklaart besluit 2016/1250 betreffende de gepastheid van de
door het EU-VS privacy shield geboden bescherming ongeldig
(‘Schrems II’)
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2.1 ECLI:EU:C:2020:559 HET EUROPESE HVJ VAN JUSTITIE
VERKLAART BESLUIT 2016/1250 BETREFFENDE DE GEPASTHEID
VAN DE DOOR HET EU-VS PRIVACY SHIELD GEBODEN
BESCHERMING ONGELDIG (‘SCHREMS II’)
Korte samenvatting:
Op 16 juli 2020 heeft het Europese HvJ van Justitie (HvJ) uitspraak gewezen in de zaak
Schrems II .
Maximillian Schrems heeft in zijn (geherformuleerde) klacht aan de Ierse toezichthouder
verzocht om de doorgifte van persoonsgegevens door Facebook vanuit de Unie naar
de Verenigde Staten (VS) – die Facebook Ierland op grond van de standaardbepalingen
inzake gegevensbescherming uit besluit 2010/87 (modelcontractbepalingen) uitvoert
– op te schorten of te verbieden. Net zoals andere Facebook-gebruikers die in de EU
wonen, worden de persoonsgegevens die EU-gebruikers aan Facebook aanleveren vanuit
de Ierse dochteronderneming van Facebook geheel of gedeeltelijk doorgegeven aan
de VS. Schrems voert daarbij aan dat het in de VS geldende recht en de daar gangbare
praktijk onvoldoende waarborgen bieden tegen toegang door overheidsinstanties tot de
doorgegeven persoonsgegevens.
De toezichthouder heeft daarop een procedure ingeleid bij de High Court of Ireland om
een aantal prejudiciële vragen voor te leggen aan het HvJ. Hieronder wordt nader ingegaan
op de meest relevante prejudiciële vragen:
•

Wat is het beschermingsniveau dat de AVG vereist als het gaat om de doorgifte van
persoonsgegevens naar landen buiten de EU?

•

Is besluit 2010/87 (modelcontractbepalingen) nog geldig?

•

Is besluit 2016/1250 (EU-VS privacy shield) nog geldig?

Het HvJ oordeelde dat het geboden beschermingsniveau voor doorgifte van
persoonsgegevens naar derde landen op basis van modelcontractbepalingen in grote
lijnen overeen moet komen met het beschermingsniveau dat binnen de Unie wordt
gewaarborgd door de AVG. Bij de beoordeling van dit beschermingsniveau moet rekening
gehouden worden met (i) de contractuele afspraken die tussen de in de Unie gevestigde
gegevensexporteur en de ontvanger in het derde land zijn gemaakt, (ii) de eventuele toegang
van overheidsinstanties van dat derde land tot de doorgegeven persoonsgegevens, en (iii)
de relevante aspecten van het rechtsstelsel van het land waaraan de gegevens worden
doorgegeven (par. 105).
Met betrekking tot de geldigheid van de modelcontractbepalingen, heeft het HvJ
bepaald dat enkel het feit dat overheidsinstanties van het derde land niet gebonden
zijn aan de gemaakte contractuele afspraken, dit niet afdoet aan de geldigheid van de
modelcontractbepalingen. Bepalend voor de geldigheid is of het besluit 2010/87, waarin
de modelcontractbepalingen zijn vervat, (i) doeltreffende mechanismen bevat waarmee
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in de praktijk kan worden gewaarborgd dat het vereiste beschermingsniveau in acht
genomen wordt en (ii) dat de doorgifte op basis van dit besluit wordt opgeschort of
verboden ingeval de bepalingen uit het besluit worden geschonden of onmogelijk kunnen
worden nageleefd. (par. 137.) Het HVJ stelt dat besluit 2010/87 dergelijke mechanismen
bevat, maar benadrukt een verplichting voor de gegevensexporteur en -ontvanger om
voorafgaand te beoordelen of in het derde land het beschermingsniveau in acht wordt
genomen. Het HvJ stelt verder dat de ontvanger een meldplicht heeft indien hij niet in staat
is om de modelcontractbepalingen na te leven en dat de gegevensexporteur in dat geval
de doorgifte van persoonsgegevens moet opschorten en/of het contract met de ontvanger
beëindigen (par. 141).
Tot slot heeft het HvJ de geldigheid van het privacy shield getoetst aan de eisen van de AVG.
In het privacy shield blijken de eisen van nationale veiligheid, algemeen belang en naleving
van Amerikaanse wetgeving te prevaleren. Volgens het HvJ stemmen de beperkingen op
het beschermingsniveau niet overeen met de minimale vereisten die uit het in het Unierecht
geldende evenredigheidsbeginsel voortvloeien en zijn de beperkingen niet zodanig
afgebakend dat deze in grote lijnen overeenkomen met de vereisten die gelden op grond
van artikel 52(1) Handvest EU. De op interne (Amerikaanse) regelgeving gebaseerde
surveillanceprogramma’s zijn, aldus het HvJ, namelijk niet tot het strikt noodzakelijke
beperkt (par. 184-185). Het HvJ merkt op dat uit die regeling blijkt dat voor de uitvoering
van sommige surveillanceprogramma’s geen beperkingen gelden, noch dat garanties voor
niet-Amerikanen worden geboden.
Het HvJ voegt hier nog aan toe dat aan betrokkenen geen afdwingbare rechten worden
toegekend waarmee zij in kunnen gaan tegen de verwerkingsactiviteiten van de Amerikaanse
autoriteiten (par. 180). Het in het privacy shield bedoelde ombudsmanmechanisme biedt
geen soortgelijk beschermingsniveau als dat geboden wordt in het Unierecht. Daarbij
wordt nog ingegaan op het feit dat de onafhankelijke positie van de ombudsman niet wordt
gewaarborgd en dat onvoldoende regels bestaan die de ombudsman de bevoegdheid
verlenen om besluiten te nemen die bindend zijn voor de Amerikaanse inlichtingendiensten.
Om al voornoemde redenen verklaart het HvJ besluit 2016/1250, privacy shield, ongeldig.
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3. NATIONAAL NIEUWS
3.1 Taxichauffeurs spannen rechtszaak aan tegen Uber om
inzage in algoritme

3.2 AP: Werkwijze Belastingdienst in strijd met de wet en
discriminerend

3.3 AP: Boete voor BKR vanwege kosten voor inzage in
persoonsgegevens
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3.1 TAXICHAUFFEURS SPANNEN RECHTSZAAK AAN TEGEN UBER
OM INZAGE IN ALGORITME
Vier taxichauffeurs, werkzaam en wonend in Groot-Brittannië, hebben een verzoekschrift
ingediend bij de Rechtbank Amsterdam om bij Uber volledige inzage in hun
persoonsgegevens af te dwingen. Twee van de vier taxichauffeurs hebben na een
inzageverzoek al informatie ontvangen van Uber, maar stellen dat dit niet de volledige
informatie is waar zij recht op hebben. De twee andere taxichauffeurs stellen geen bestanden
te hebben ontvangen naar aanleiding van hun verzoek. Op grond van artikel 35 lid 1 UAVG
verzoeken de Britse taxichauffeurs aan de Nederlandse rechter om Uber te bevelen alsnog
volledig te voldoen aan de inzageverzoeken. Het verzoek is ingediend in Nederland omdat
de Europese hoofdvestiging van Uber gevestigd is in Amsterdam.
Het doel van het verzoekschrift is om Uber te bewegen inzage te verstrekken in alle
persoonsgegevens die Uber van de taxichauffeurs heeft. Aan de hand daarvan willen de
taxichauffeurs aantonen dat Uber zich feitelijk gedraagt als werkgever en dus meer is dan
slechts een tussenpersoon, zoals Uber zelf stelt.
Opvallend is dat niet alleen inzage wordt gevraagd in de persoonsgegevens zelf,
de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt en of er sprake is van doorgifte naar een
derde land, maar dat er ook inzage wordt gevraagd in het bestaan van geautomatiseerde
besluitvorming, waaronder profilering, en dat de taxichauffeurs daarbij verzoeken om
‘nuttige informatie over de onderliggende logica’. Met dit verzoek wordt dus feitelijk inzage
in het algoritme dat Uber hanteert verlangd.
De vraag is of uit het algoritme blijkt dat aan de hand van de gegevens van en over de
chauffeurs door Uber geautomatiseerd besluiten worden genomen die horen bij een
werkgever. Denk aan het toewijzen en verdelen van beschikbare ritten, het bepalen
van de prijs van de rit of andere mechanismen die van invloed zijn op de positie van de
taxichauffeurs.
De rechtszaak die voortvloeit uit het verzoekschrift kan een precedent scheppen voor het
verkrijgen van inzicht in algoritmen waarmee persoonsgegevens worden verwerkt op grond
van het inzagerecht, zoals dat is vastgelegd in artikel 15 AVG.

3.2 AP: WERKWIJZE BELASTINGDIENST IN STRIJD MET DE WET EN
DISCRIMINEREND
De Autoriteit Persoonsgegevens (‘AP’) heeft onderzoek gedaan naar de verwerking van
de nationaliteit van aanvragers van kinderopvangtoeslag door de Belastingdienst. Het
organisatieonderdeel ‘Toeslagen’ is binnen de Belastingdienst verantwoordelijk voor
toezicht op de naleving van de regelgeving rondom de kinderopvangtoeslag. De AP heeft
gecontroleerd of Toeslagen de nationaliteit uitsluitend verwerkt als dat noodzakelijk is voor
de vervulling van de publieke taak van Toeslagen en of de nationaliteit van de aanvrager op
een rechtmatige, behoorlijke en niet-discriminerende manier wordt gebruikt.
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De AP heeft tijdens haar onderzoek drie typen verwerkingen gevonden die volgens de AP
onrechtmatig zijn, namelijk:
1. Het verwerken van eventuele dubbele nationaliteiten van Nederlandse aanvragers;
2. Het gebruik van de nationaliteit van de aanvragers voor een indicator in een systeem
dat automatisch risicovolle aanvragen selecteert;
3. Het gebruiken van de nationaliteit van de aanvragers in het kader van de opsporing van
georganiseerde fraude.
Voor alle drie typen verwerkingen concludeert de AP dat het gebruik van nationaliteit voor
het betreffende doel niet noodzakelijk was en dat de Belastingdienst de noodzakelijkheid
onvoldoende heeft kunnen onderbouwen. De onrechtmatigheid staat daarmee vast.
Daarnaast oordeelt de AP dat verwerkingen twee en drie discriminerend, en daarmee
onbehoorlijk zijn. Het maken van onderscheid op grond van nationaliteit voor deze doelen
kan volgens de AP niet worden gerechtvaardigd, omdat er geen redelijke en proportionele
verhouding bestaat tussen het onderscheid en het daarmee beoogde doel. Om te beginnen
had de Belastingdienst de dubbele nationaliteit niet mogen verwerken en daarnaast heeft
de Belastingdienst dit type persoonsgegevens ook nog onrechtmatig gebruikt door
de nationaliteit te gebruiken in een risico-classificatiemodel en voor het opsporen van
georganiseerde fraude.
Dit onderzoek van de AP toont aan dat het van maatschappelijk en ethisch belang is, dat
organisaties die persoonsgegevens verwerken zich ervan bewust zijn dat verwerkingen, ook
onbedoeld, discriminerend kunnen zijn. Het is verstandig voor organisaties om nogmaals
in kaart te brengen of alle categorieën van persoonsgegevens waarover zij beschikken
noodzakelijk zijn om te verwerken en voor wie die persoonsgegevens toegankelijk zijn
binnen de organisatie.

3.3 AP: BOETE VOOR BKR VANWEGE KOSTEN VOOR INZAGE IN
PERSOONSGEGEVENS
De Autoriteit Persoonsgegevens (‘AP’) heeft een boete van €830.000 opgelegd aan Bureau
Krediet Registratie (‘BKR’). De AP is van mening dat BKR de AVG heeft overtreden door
kosten in rekening te brengen voor het verkrijgen van inzage in persoonsgegevens op
elektronische wijze. Daarnaast heeft BKR volgens de AP het recht van inzage, zoals dat volgt
uit artikel 15 AVG, niet gefaciliteerd gedurende een periode van zo’n negen maanden na
de inwerkingtreding van de AVG. De AP was het onderzoek gestart naar aanleiding van
verschillende klachten van betrokkenen die hun persoonsgegevens wilden inzien bij BKR.
Allereerst constateert de AP dat het voor betrokkenen niet mogelijk is om het inzagerecht
via elektronische weg kosteloos uit te oefenen. De betrokkene moet hiervoor namelijk
minimaal €4,95 betalen. BKR is het hier onder andere niet mee eens omdat zij naast de
betaalde inzage via elektronische weg een gratis optie per post aanbiedt. Dit is voor de
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AP echter onvoldoende; ook inzage langs elektronische weg moet kosteloos plaatsvinden,
tenzij de verzoeken een repetitief karakter krijgen. Dit is volgens BKR het geval omdat de
betrokkene met de vergoeding een abonnement afsluit waarmee hij gedurende een jaar
inzage kan krijgen. Daarmee is volgens BKR sprake van een repetitief karakter. Ook hier
is de AP het niet mee eens, omdat BKR al bij het eerste contactmoment een vergoeding
vraagt. Op dat moment is er nog geen sprake van een repetitief karakter van het verzoek.
De AP concludeert dan ook dat BKR artikel 12 lid 5 AVG vanaf 25 mei tot 2018 tot en met
28 april 2019 heeft overtreden, doordat niet kosteloos op elektronische wijze inzage in
persoonsgegevens is gegeven.
Daarnaast meent de AP dat BKR probeert het inzagerecht van betrokkenen te belemmeren,
door actief richting betrokkenen te communiceren dat zij het recht hebben om één keer
per jaar per post kosteloos alle persoonsgegevens in te zien. De AP vindt dat BKR daarmee
een drempel opwerpt om het inzagerecht uit te oefenen, in plaats van het inzagerecht te
faciliteren. Hierdoor heeft BKR artikel 12 lid 2 geschonden.
Tot slot adresseert de AP nog dat bij haar onderzoek is gebleken dat BKR beleid voert om
geen volledige inzage te bieden in persoonsgegevens als een inzageverzoek is gedaan.
De AP heeft echter niet vastgesteld dat BKR ook daadwerkelijk onvolledige inzage heeft
geboden bij individuele betrokkenen. Nog een overtreding is daardoor niet geconstateerd.
De AP legt vanwege de twee geconstateerde overtredingen aan BKR een bestuurlijke boete
op van €830.000 wegens het overtreden van artikel 12 lid 2 en lid 5 AVG. Het besluit van
de AP is echter nog niet definitief omdat BKR in beroep is gegaan. De rechter is nu aan zet.
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4. NEDERLANDSE RECHTSPRAAK
4.1 ECLI:NL:RBGEL:2020:3159, Voorlopige voorziening.

Boetebesluit wegens overtreding artikel 12(2) en 12(5) AVG.
Openbaarmaking van het boetebesluit op grond van artikel 8 Wob.
Verzoeken afgewezen.

4.2 ECLI:NL:RBZWB:2020:3052, Rechtbank Zeeland-West-Brabant,

Toewijzen verzoek verwijderen op naam geregistreerde codering bij
het BKR

4.1 ECLI:NL:RBMNE:2020:2424. Verstrekken dossierinformatie aan

journalist. Onrechtmatige gegevensverwerking. Appellabel besluit.
Schadevergoeding.
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4.1 ECLI:NL:RBGEL:2020:3159, VOORLOPIGE VOORZIENING.
BOETEBESLUIT WEGENS OVERTREDING ARTIKEL 12(2) EN 12(5)
AVG. OPENBAARMAKING VAN HET BOETEBESLUIT OP GROND VAN
ARTIKEL 8 WOB. VERZOEKEN AFGEWEZEN.
Op 30 juli 2019 heeft de AP (verweerder) de verzoekster een bestuurlijke boete opgelegd.
Op 17 september 2019 besluit de AP om het boetebesluit van 30 juli 2019 openbaar te
maken.
Na bezwaar van de verzoekster, heeft de AP op 8 april 2020 dit bezwaar ongegrond verklaard.
Verzoekster heeft tegen deze besluiten beroep ingesteld bij de voorzieningenrechter en
verzocht een voorlopige voorziening te treffen.
De voorzieningenrechter stelt vast dat de voorlopige voorziening is verzocht ten aanzien
van het boetebesluit en het openbaarmakingsbesluit
Inleiding
De AP heeft een boete opgelegd van € 830.000 aan verzoekster. De reden hiervoor is
dat de verzoekster tussen 25 mei 2018 en 28 april 2019 een overtreding heeft begaan op
grond van artikel 12(2) en 12(5) uit de AVG.
De artikelen 12(2) en 12(5) AVG gaan over het faciliteren van het recht van inzage en dat het
verschaffen van deze inzage kosteloos moet plaatsvinden. Voor het verschaffen van inzage
mag wel geld gevraagd worden wanneer het verzoek ongegrond of buitensporig is. Dit kan
bijvoorbeeld het geval zijn wanneer vele malen door dezelfde persoon een verzoek wordt
gedaan.
Overtreding begaan door verzoekster bestaat uit het niet kosteloos op elektronische wijze
inzage verschaffen aan betrokkenen. De voorzieningenrechter acht een spoedeisend
belang aanwezig, omdat publicatie van het boetebesluit onomkeerbare gevolgen heeft.
Openbaarmaking van het boetebesluit
Verzoekster voert aan dat de openbaarmaking van het boetebesluit een punitieve sanctie is
en dat art. 8 Wob geen grondslag biedt voor het besluit tot openbaarmaking.
AP stelt, gelet op de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
van 2 augustus 2017, dat openbaarmaking van een boetebesluit geen punitieve sanctie en
dat openbaarmaking niet is gericht op leedtoevoeging, zodat van een punitieve sanctie
geen sprake is.
De voorzieningenrechter is van oordeel dat openbaarmaking, gelet op art. 2.1 van de
Beleidsregels openbaarmaking door de AP, niet is gericht op leedtoevoeging en geen
punitieve sanctie is:
•

Verzoekster stelt dat informeren van het publiek niet meer nodig is, omdat de
overtredingen inmiddels zijn gestopt.
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•

De voorzieningenrechter is van oordeel dat dit niet betekent dat de openbaarmaking
op leedtoevoeging gericht zou zijn, omdat met openbaarmaking ook andere doelen
worden nagestreefd.

•

Verzoekster stelt dat de AP met openbaarmaking preventie nastreeft en dat hieruit volgt
dat openbaarmaking gericht is op leedtoevoeging, namelijk ‘naming and shaming’.

•

De voorzieningenrechter gaat hier niet in mee. Openbaarmaking heeft namelijk
tot gevolg dat anderen, die mogelijk de AVG overtreden, kunnen zien dat de AP
daadwerkelijk tegen overtredingen optreedt. Het doel van de openbaarmaking is
algemene preventieve werking en niet leedtoevoeging.

•

Verzoekster stelt dat, zolang het boetebesluit niet onherroepelijk is, de belangen van
verzoekster, op grond van de belangenafweging uit art. 10(2)(g) Wob zwaarder wegen
dan de belangen die de AP met openbaarmaking nastreeft. De voorzieningenrechter
gaat hier niet in mee.

Onevenredige benadeling
Voor openbaarmaking op grond van artikelen 8 en 10 Wob dient een nadere afweging
plaats te vinden. Hierbij dient gekeken te worden naar het algemene belang dat met de
openbaarmaking wordt gediend en het belang van verzoekster om geen onevenredig
nadeel te lijden als gevolg van de publicatie.
Verzoekster stelt dat zij onevenredig is behandeld op grond van de volgende aspecten:

Ten onrechte zijn twee boetes opgelegd voor één overtreding. De voorzieningenrechter
stelt dat sprake is van twee verschillende overtredingen, namelijk dat actief een incorrect
beleid werd uitgedragen en dat inzage niet kosteloos werd gegeven.
Hoogte van de boete geeft vertekend beeld van de omvang van de overtredingen.
De AP stelt dat verzoekster gegevens heeft van ongeveer 12 miljoen personen. De
inzagemogelijkheid is van groot belang vanwege registraties die mogelijk hypotheek of
leningen kunnen belemmeren. De overtreding heeft 11 maanden geduurd en in die tijd
hebben 10.000 betrokkenen een verzoek ingediend en zijn belemmerd een tweede verzoek
in te dienen. Verder hebben ruim 30.000 betrokkenen een betaald abonnement gekocht,
terwijl verzoekster geen kosten in rekening mocht brengen. Verder is de boete gestoeld op
de Boetebeleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens 2019.
De voorzieningenrechter is van oordeel dat geen aanleiding bestaat dat de hoogte van de
boete een vertekend beeld geeft van de omvang van de overtredingen.
Imagoschade en extra administratiekosten
Verzoekster stelt dat de negatieve media-aandacht groot zal zijn en schade zal toebrengen
aan het maatschappelijk doel dat met de kredietregistraties wordt nagestreefd. Kans is ook
dat abonnementhouders het geld voor abonnementskosten terug zullen vragen, wat tot
extra administratieve kosten zal leiden.
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AP stelt dat deze gevolgen niet kunnen worden uitgesloten. Het effect op de marktpositie
is verwaarloosbaar, omdat verzoekster het enige kredietregistratiebureau in Nederland
is. Bovendien is de imagoschade het gevolg van de overtredingen door verzoekster en
niet van de openbaarmaking van het boetebesluit. Verder is niet aannemelijk dat de
openbaarmaking zal leiden tot extra administratieve kosten, omdat het terugvragen van
abonnementsgeld al eerder had kunnen plaatsvinden.
De voorzieningenrechter acht het niet aannemelijk dat de imagoschade en de administratieve
kosten zodanig zullen zijn dat sprake is van onevenredige benadeling van verzoekster, die
zwaarder dient te wegen dan het algemeen belang dat met openbaarmaking is gediend
Boetebesluit
1. Overtreding van artikel 12(5) AVG.
•

De AP stelt dat verzoekster elektronische inzage mogelijk maakte voor betrokkenen,
maar dat die inzage in strijd is met art. 12(5) AVG vanwege het feit dat deze inzage niet
kosteloos was.

•

Verzoekster stelt dat met de kosteloze schriftelijke inzagemogelijkheid is voldaan aan de
AVG en dat de AVG geen verplichting bevat om de elektronische inzagemogelijkheid
kosteloos aan te bieden.

•

Verder stelt de verzoekster dat de AVG hierover niet duidelijk is en dat zij daarom niet
kon weten wat werd verwacht en dat de opgelegde boete daarom in strijd is met het
lex certa-beginsel. Dit beginsel stelt dat wanneer de rechtsnorm onvoorzienbaar is,
de desbetreffende persoon, in casu verzoekster, niet aan die rechtsnorm kan worden
gehouden.

•

De voorzieningenrechter is van oordeel dat in art. 12(5) AVG duidelijk is bepaald dat
de daar genoemde informatie kosteloos wordt verstrekt. Deze verstrekking is niet
beperkt tot een bepaalde vorm. Op grond van art. 12(5) AVG is daarom duidelijk dat de
elektronische informatieverstrekking kosteloos moet geschieden.

2. Overtreding van artikel 12(2) AVG
•

In de privacyverklaring van verzoekster was opgenomen dat één keer per jaar voor
de verschillende systemen van verzoekster kosteloos gegevens opgevraagd mogen
worden. Verder was op de website vermeld dat wanneer iemand snel inzicht wil hebben,
dan gekozen kan worden voor abonnementen genaamd “BKR Basis, Plus of Premium”.

•

Verzoekster is van mening dat met de kosteloze schriftelijke inzagemogelijkheid van
één keer per jaar is voldaan aan de AVG en dat dus voldaan is aan de verplichting om
het recht van inzage te faciliteren. Verder stelt verzoekster dat de term ‘faciliteren’ niet
in de AVG wordt uitgelegd en dat dus onvoldoende duidelijk is wat van een organisatie
kan worden verwacht. Gelet hierop is de opgelegde boete in strijd met het lex certabeginsel.

•

De rechter oordeelt dat het voorafgaand beperken van de mogelijkheid tot kosteloze
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inzage voorafgaand tot één keer per jaar een onterechte beperking is. Buitensporige
aanvragen mogen worden afgewezen, maar vooraf kan niet worden bepaald dat twee
aanvragen per jaar buitensporig is. Dat uit onderzoek is gebleken, aldus verzoekster,
dat een gemiddelde betrokkene eenmaal per jaar een verzoek doet, brengt niet
automatisch met zich mee dat de tweede aanvraag in een jaar buitensporig is. Dit
betekent dat verzoekster naar het oordeel van de voorzieningenrechter in strijd heeft
gehandeld met art. 15 AVG.
•

Door onjuiste informatie over het recht van inzage te verschaffen zijn betrokkenen
op het verkeerde been gezet en hebben zij mogelijk geen gebruik gemaakt van het
recht van inzage. De AP heeft het beleid en het actief uitdragen van deze onjuiste
informatie, volgens de voorzieningenrechter, terecht aangemerkt als overtreding van
de verplichting om het recht van inzage te faciliteren.

•

Van strijd met het lex certa-beginsel is geen sprake. Volgens verzoekster betekent
‘faciliteren’ ook ‘mogelijk maken’. Volgens de AP omvat ‘faciliteren’ ‘makkelijker maken’.
Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is deze discussie irrelevant, nu verzoekster
het recht van inzage heeft belemmerd en de belemmering niet kan worden aangemerkt
als ‘faciliteren’.

Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter heeft verzoekster met
bovenstaande handelingen niet voldaan aan het recht van inzage van art. 15 en 12(5)
AVG.

4.2 ECLI:NL:RBZWB:2020:3052, RECHTBANK ZEELAND-WESTBRABANT, TOEWIJZEN VERZOEK VERWIJDEREN OP NAAM
GEREGISTREERDE CODERING BIJ HET BKR
Verzoekster heeft een schuldhulpverleningstraject doorlopen. Dit traject is in april 2008
afgerond. Vanwege dit traject staat verzoekster in het Centraal Krediet Informatiesysteem
(CKI) bij het BKR met een schuldregeling (SR). Verzoekster stelt dat zij een woning wil kopen,
maar dat zij geen hypotheek kan krijgen vanwege de registratie bij het BKR.
Op 28 mei 2020 heeft verzoekster, op grond van artikel 21 AVG, verzocht om de
registratie bij het BKR te verwijderen. Artikel 21 AVG betreft het recht van bezwaar voor
betrokkenen om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.
De verwerkingsverantwoordelijke zou op basis van dit verzoek de verwerking van die
persoonsgegevens moeten staken, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn
om de verwerking van die persoonsgegevens door te zetten en de belangen van de
verwerkingsverantwoordelijke dan ook zwaarder wegen dan die van de betrokkene.
In deze specifieke uitspraak maakt de verzoekster bezwaar tegen het besluit van het college
van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda (hierna: college) die geweigerd
hebben de codering bij het BKR te laten verwijderen.
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Oordeel van de voorzieningenrechter

Verwerkingsverantwoordelijke
•

De voorzieningenrechter bepaalt eerst of hij bevoegd is om te beslissen over
het verzoek. Bij de beantwoording van deze vraag is onder meer van belang wie
verwerkingsverantwoordelijke is in deze situatie.

•

Vanaf 1 juli 2012 is de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs) in werking getreden.
Op grond van deze wet is het college verantwoordelijk voor schuldhulpverlening aan de
inwoners van de gemeente. Het college heeft de uitvoering van de Wgs gemandateerd
aan de Kredietbank. De Kredietbank handelt, aldus, namens het college.

•

De BKR-registratie is gebaseerd op uitvoering van regelgeving uit de Wgs. De Kredietbank
heeft de persoonsgegevens van verzoekster op laten nemen in het BKR. Vanwege het
feit dat de Kredietbank handelt namens het college, moet het college worden gezien als
verwerkingsverantwoordelijke van de BKR-registratie van verzoekster.

Belangenafweging
•

Het college stelt dat het doel van kredietregistratie is dat maatschappelijk
verantwoorde kredietverlening wordt bevorderd. Consumenten worden beschermd
tegen overkreditering. Een kredietregistratie kan ook een bijdrage leveren aan een
beoordeling of een nieuwe kredietverlening verantwoord is. Verder stelt het college
dat het twijfelachtig is of nu sprake is van gedragsverbetering bij verzoekster nu zij een
woning wenst aan te kopen voor een bedrag waarbij zij niet in aanmerking komt voor
de Nationale hypotheekgarantie (NHG).

•

Verzoekster stelt dat het een van groot belang is dat zij in desbetreffende woning gaat
wonen. Ze wijst op haar wens om samen te wonen, dat de reisafstand afneemt voor haar
werk en dat haar schoonouders in dezelfde straat wonen.

•

De voorzieningenrechter is van oordeel dat in dit specifieke geval de belangen van het
college niet zwaarder wegen dan de belangen van de verzoekster.
o De schulden van verzoekster zijn ontstaan op jonge leeftijd. Zij is op haar 18e reeds
zelfstandig gaan wonen. Verder is de betalingsachterstand destijds ontstaan door de
combinatie van de kosten voor haar studie en de medische kosten die zij heeft moeten
maken voor haar gebit. Uit de stukken is niet gebleken dat verzoekster op onverantwoorde
wijze met geld is omgegaan.
o Verder is het van belang dat verzoekster zelf heeft ingezien dat zij het financieel
alleen niet zal redden en heeft daarop hulp bij de gemeente gezocht.
o Verzoekster is tijdens het schuldhulpverleningstraject altijd haar afspraken
nagekomen en had gedurende het traject een stabiel inkomen.
o Inmiddels heeft verzoekster al jaren een stabiel inkomen en is zij geen nieuwe
schulden aangegaan. Ze heeft zelfs een bescheiden spaarsaldo opgebouwd.
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o Van belang is ook dat verzoekster alvorens samen te gaan wonen eerst een baan
heeft gezocht en gevonden in de omgeving waar ze wil gaan samenwonen.
•
Conclusie: gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, oordeelt de voorzieningenrechter
dat een kredietverlener met het verstrekken van een krediet aan verzoekster geen
groter financieel risico loopt dat bij een willekeurig ander persoon. Het belang van een
verantwoorde kredietverlening wordt dan ook niet geschaad als de BKR-registratie komt te
vervallen.

4.3 ECLI:NL:RBMNE:2020:2424. VERSTREKKEN
DOSSIERINFORMATIE AAN JOURNALIST. ONRECHTMATIGE
GEGEVENSVERWERKING. APPELLABEL BESLUIT.
SCHADEVERGOEDING.
In dit geding staat een geschil centraal tussen het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en eisers.
Het Bureau Financieel Toezicht heeft een aan eisers gerichte aanbiedingsbrief en een nietgeanonimiseerde beslissing van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders Amsterdam (‘Kamer’)
verstrekt aan een journalist. Eisers zijn van mening dat het BFT zich hiermee schuldig heeft
gemaakt aan een datalek. Eind 2019 hebben eisers namelijk kennisgenomen van een
nieuwsartikel waaruit blijkt dat de journalist beschikt over de dan nog niet gepubliceerde
beschikking van de Kamer. Daarnaast bevatte het artikel van de journalist geheime
bedrijfsinformatie van één van de eisers over haar relatie met een opdrachtgever. Nu deze
informatie via het BFT bij de journalist terecht is gekomen, zijn eisers van mening dat het
BFT in strijd heeft gehandeld met de wettelijke geheimhoudingsplicht en met de AVG.
Eisers verzoeken het BFT om het datalek te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens
(AP) en eisen een schadevergoeding voor de schade die zij hierdoor (gaan) lijden.
Het BFT laat de eisers via een brief weten geen dossierinformatie aan de journalist te
hebben verstrekt, er dan ook geen sprake is van een datalek dat gemeld dient te worden
aan de AP en dat geen redenen bestaan om aanvullende maatregelen te treffen.
Eisers reageren hier vervolgens op door bij het BFT een bezwaarschrift in te dienen. Zij
stellen hierin dat het BFT in strijd handelt met de vereisten uit de AVG. De eisers zijn van
mening dat het hier gaat om een onrechtmatig verwerking van persoonsgegevens. Het BFT
verklaart het bezwaarschrift niet-ontvankelijk omdat het niet is gericht tegen een besluit in
de zin van artikel 1:3 Awb.
De voorzieningenrechter oordeelt dat voornoemde opvatting van het BFT onjuist is en dat
het bezwaar van eisers hiermee onterecht niet-ontvankelijk is verklaard. Over het verzoek
tot schadevergoeding oordeelt de voorzieningenrechter dat zij gezien de hoogte van het
verzochte bedrag niet bevoegd is om hierover te oordelen.
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Achtergrond

Besluit in de zin van de Awb:
•

De voorzieningenrechter stelt allereerst vast dat het BFT, nu gerichte aanbiedingsbrief
en de niet-geanonimiseerde beslissing van de Kamer aan een journalist is verstrekt,
persoonsgegevens van eisers heeft verwerkt in de zin van artikel 4 van de AVG.

•

Deze verwerking van persoonsgegevens door het BFT is volgens de voorzieningenrechter
onrechtmatig nu de verwerking niet gebaseerd kan worden op een rechtsgeldige
grondslag als bedoeld in artikel 6 AVG.

•

Eisers hebben bezwaar gemaakt tegen deze onrechtmatige gegevensverwerking
van het BFT. De beslissing van het BFT om, ondanks dit bezwaar, niks te doen met de
verwerking wordt volgens de voorzieningenrechter gezien als een beslissing op bezwaar
als bedoeld in artikel 21 AVG en is daarmee, gelet op artikel 34 Uitvoeringswet AVG,
een besluit in de zin van de Awb.

•

Het standpunt van het BFT dat geen sprake is van een besluit in de zin van artikel 1:3
Awb verklaart de voorzieningenrechter dan ook onjuist. Hierdoor is het bezwaarschrift
van eisers volgens de voorzieningenrechter onterecht niet-ontvankelijk verklaard.

•

Het beroep van eisers is daarom gegrond. Het bestreden besluit wordt vernietigd wat
betekent dat het BFT opnieuw een besluit moet nemen op het bezwaarschrift van de
eisers.

Verzoek om schadevergoeding:
•

Eisers hebben verzocht om een schadevergoeding voor de geleden en nog te lijden
materiele en immateriële schade op grond van artikel 82 AVG.

•

Eisers zijn van mening dat sprake is van een besluit dat resulteerde in de onrechtmatige
verwerking van persoonsgegevens in de vorm van een verstrekking van hun
persoonsgegevens aan een journalist. Eisers stellen dat hun recht op eerbiediging
van de persoonlijke levenssfeer hierdoor is geschonden en zij recht hebben op een
immateriële schadevergoeding.

•

De voorzieningenrechter stelt dat de Afdeling in een eerdere uitspraak heeft
besloten dat degene die op grond van artikel 82 van de AVG aanspraak maakt op
schadevergoeding kan kiezen uit twee mogelijkheden. Overeenkomstig artikel 8:88
heeft de betrokkene de mogelijkheid om zijn verzoek, dat in verband staat met artikel
34 Uavg, tot schadevergoeding voor te leggen aan de bestuursrechter en daarnaast om
de schadevergoeding via de civiele weg te verzoeken.

•

De Afdeling merkt hierbij op dat als het verzoek een hoger bedrag betreft dan €25.000
de burgerlijke rechter exclusief bevoegd is om over dit verzoek te oordelen.

•

Nu de totaal gevorderde schade van de eisers in het onderhavige geschil uitkomt
op €45.000 concludeert de voorzieningenrechter dat zij niet bevoegd is om over dit
verzoek te oordelen.
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5. WERELDWIJDE ONTWIKKELINGEN
5.1 COVID-19 ontwikkelingen
5.1 Boetes van de toezichthoudende autoriteiten in Europa
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5.1 COVID-19 ONTWIKKELINGEN
Landelijk introductie CoronaMelder
Minister De Jonge van Volksgezondheid heeft middels een brief de Tweede Kamer
geïnformeerd over zijn voorgenomen besluit om op 1 september aanstaande de app
voor digitale contactopsporing, CoronaMelder, landelijk te introduceren. CoronaMelder
is een aanvulling op de reguliere bron- en contactopsporing van de GGD en ondersteunt
de bestrijding van het Coronavirus en het beteugelen van de consequenties ervan. De
blauwdruk van de CoronaMelder komt grotendeels overeen met de Duitse, Italiaanse en
Ierse app. De landelijke introductie staat op 1 september gepland, onder voorbehoud van
de uitkomsten van aanvullende beproevingen en checks die komende weken nog gepland
staan op het gebied van onder meer privacy en informatieveiligheid. Door Minister de Jonge
is aangegeven dat een Data Protection Impact Assessment (‘DPIA’) is uitgevoerd op de app.
De concept DPIA is, met een positief advies van de Functionaris Gegevensbescherming van
het ministerie van VWS, aan de AP aangeboden voor een voorafgaande raadpleging. De
AP heeft aangegeven 2 tot 3 weken nodig te hebben voor het bestuderen van de stukken
en het opstellen van een advies. Intussen wordt ook een second opinion uitgevoerd op het
concept. Na advies van de AP en de second opinion, wordt de DPIA definitief gemaakt.
Britse corona-app, ‘Test and Trace’, in strijd met de AVG
Als reactie op een klacht, ingediend door de privacybelangenorganisatie Open Rights
Group (‘ORG’) tegen The Secretary of State for Health and Social Care met betrekking tot
de contactopsporing applicatie, Test and Trace, heeft de Britse Overheid als reactie op het
bezwaar aangegeven dat deze app inderdaad is ingezet zonder dat voorafgaand een DPIA
is uitgevoerd.
De ORG verzocht de Secretary of State in de klacht om alsnog een DPIA uit te voeren en
daarnaast de gegevens die verwerkt worden middels de app niet 20 jaar, maar uiterlijk 8
jaar te bewaren. Indien de Secretary of State niet in zou gaan op de klacht van de ORG,
dan wel deze af zou wijzen zou de ORG naar de rechter stappen. De Secrtary of State heeft
aangegeven dat momenteel hard gewerkt wordt aan de afronding van een overkoepelende
DPIA, die tevens is voorgelegd aan de ICO. Ook is de bewaartermijn inmiddels vastgesteld
op 8 jaar.

5.2 BOETES VAN TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEITEN IN EUROPA
De Belgische toezichthouder (GBA) geeft Google België een boete van €600.000
Klager heeft door middel van een verwijderingsverzoek Google België verzocht om alle
aan hem gerelateerde zoekresultaten te verwijderen. Het ging hierbij om zoekresultaten
over volgens klager niet bestaande connecties die hij zou hebben met een politieke partij
en over een tegen hem ingediende klacht die tien jaar geleden ongegrond is verklaard.
Google gaf geen gehoor aan het verzoek om verwijdering. Klager heeft hierop een klacht
ingediend bij de GBA, die vervolgens een onderzoek is gestart.
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Google voert aan dat zij het verzoek om verwijdering mocht weigeren nu de informatie
bijdraagt aan het recht van het publiek op toegang tot informatie. Google acht de klacht
ongegrond en zet daarnaast vraagtekens bij de bevoegdheid van de GBA om over deze
klacht te oordelen. Google stelt dat (i) de Europese hoofdvestiging van Google in Ierland
is gevestigd, (ii) Google Ierland in dit geval de relevante verwerkingsverantwoordelijke is,
en (iii) als gevolg van het One-Stop-Shop-mechanisme, uitsluitend de Ierse toezichthouder
bevoegd is.
De GBA stelt dat het One-Stop-Shop-mechanisme niet van toepassing is nu de
verwerkingsactiviteiten in onderhavig geval onder verantwoordelijkheid van de Amerikaanse
tak van Google vallen en geen verband houden met de verwerkingsactiviteiten van Google
Ierland. De verwerkingsactiviteiten van Google LCC en Google België zijn daarentegen
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bovendien is de nationale toezichthouder altijd
bevoegd om de AVG te handhaven op eigen grondgebied. Het behandelen van een door
een betrokkene ingediende klacht valt hier ook onder. Nu de verwerking hierdoor effect
heeft in België, meent de GBA - in overeenstemming met het Google Spain arrest - dat zij
bevoegd is om de boete op te leggen aan Google.
Het verwijderingsverzoek met betrekking tot de politieke connecties, heeft Google volgens
de GBA terecht afgewezen. De vindbaarheid van deze informatie dient volgens de GBA het
algemeen belang. Wat betreft de zoekresultaten die zien op de klacht, oordeelt de GBA dat
Google deze wel had moeten verwijderen nu deze informatie niet bewezen is verklaard,
zeer verouderd is en de betrokkene reputatieschade oplevert. Google is volgens de GBA
nalatig geweest door deze zoekresultaten niet te verwijderen.
Als gevolg daarvan heeft de GBA een boete van €500.000 opgelegd wegens schending
van artikel 17(1)(a) en artikel 6(1)(f) AVG. De GBA legt verder een boete op van €100.000
op wegens schending van artikel 12(1) en (4) AVG. De GBA heeft Google België daarnaast
verzocht de betrokken artikelen te verwijderen en binnen twee maanden na vaststelling van
het besluit de formulieren, waarmee verwijderingsverzoeken ingediend kunnen worden,
aan te passen en daarin meer duidelijkheid te verschaffen met betrekking tot de vraag welke
entiteit voor welke verwerkingsactiviteiten als verwerkingsverantwoordelijke optreedt.
De Duitse toezichthouder van Baden-Wuerttemberg heeft aan AOK BadenWuerttemberg een boete van €1.240.000 opgelegd
De zorgverzekeringsorganisatie ‘AOK Baden-Weurttemberg’ (ABW) heeft bij diverse
gelegenheden loterijen georganiseerd en daarbij persoonsgegevens van deelnemers
verzameld, inclusief hun contactgegevens en gegevens betreffende hun zorgverzekering.
AWB heeft aangegeven toestemming te hebben gevraagd aan de deelnemers om deze
gegevens ten behoeve van marketingdoeleinden te mogen verwerken.
Met behulp van technische en organisatorische maatregelen (zoals het opstellen van
interne richtsnoeren en het opleiden van personeel op het gebied van privacy en
gegevensbescherming), heeft AWB getracht ervoor te zorgen dat enkel de gegevens van
ingestemde deelnemers ten behoeve van de marketingdoeleinden werden gebruikt. Later
bleek dat ook de persoonsgegevens van 500 deelnemers die geen toestemming hadden
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gegeven verwerkt werden.
Na onderzoek concludeerde de toezichthouder dat ABW onvoldoende maatregelen had
getroffen en dat AWB daarmee de verplichtingen uit artikel 32(1)(b) AVG onvoldoende
heeft nageleefd. De toezichthouder heeft een boete van €1.240.000 aan ABW opgelegd.
De Italiaanse toezichthouder (Garante) heeft aan Wind Tre S.p.A. een boete van
€16.700.000 opgelegd
Op 13 juli 2020 heeft de Italiaanse toezichthouder aangekondigd dat zij een besluit hebben
genomen om Wind Tre S.p.A (‘Wind’). een boete op te leggen van €16.700.000.
Honderden klagers beweerden dat zij van Wind, zonder dat zij daarvoor toestemming
hadden gegeven, via sms, e-mail, telefoongesprekken en geautomatiseerde oproepen,
berichten ontvingen. Nu de informatie, met name met betrekking tot de contactgegevens,
in het privacy statement van Wind onvolledig, dan wel onjuist was, waren klagers ook niet
in staat zich te verzetten tegen de verwerking voor direct marketingdoeleinden, dan wel om
hun toestemming in te trekken. De bezwaren van klagers zagen er ook op dat in sommige
gevallen, ondanks herhaalde bezwaren, persoonsgegevens van klagers opgenomen waren
in openbare telefoonlijsten.
Daarnaast werd aan Wind aangerekend dat het zijn apps ‘MyWind’ en ‘My3’ technisch zo
heeft ingesteld dat de gebruiker wordt verplicht om, wanneer hij of zij toegang zoekt tot de
app, toestemming moet geven voor verschillende verwerkingsactiviteiten (zoals marketing,
profilering, doorgeven van persoonsgegevens aan derden, data verrijking en het gebruik
van locatiegegevens). De gebruiker kon daarnaast zijn of haar toestemming pas na 24 uur
intrekken. Wind vertoonde daarbij verschillende tekortkomingen met betrekking tot het
beheer van derde partijen en partners.
De Italiaanse toezichthouder oordeelde dat het gedrag van Wind in strijd is met artikel 5(1)
en (2), artikel 6(1)(a), de artikelen 12, 24, en 25 AVG. Verder heeft de toezichthouder de
verwerking van persoonsgegevens, die zonder toestemming plaatsvindt, verboden en heeft
aan Wind de opdracht gegeven tot het nemen van passende technische en organisatorische
maatregelen om partners en derden effectief te controleren.
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