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VOORWOORD

N

a de traditionele vakantiemaand augustus, waarin de European Data Protection
Board (EDPB) niet bijeenkwam, schoot de EDPB deze maand uit de startblokken
met maar liefst twee nieuwe richtsnoeren. Waar de EDPB in 2019 in totaal vijf
richtsnoeren publiceerde, maakte de EDPB deze maand al nummer 7 (‘on the concept
of controller and processor’) en nummer 8 (‘on the targeting of social media users’)
wereldkundig. Wij delen graag de belangrijkste punten uit beide richtsnoeren met
u in deze editie. Beide versies staan tot 19 oktober overigens nog wel open voor
consultatie.
Verder is er in september veel gezegd en geschreven naar aanleiding van de uitspraak
van het Europees Hof van Justitie in de zaak C-311/18, in de volksmond ‘Schrems II’.
Verschillende Europese toezichthouders ondernamen actie om de gevolgen van de
uitspraak in de praktijk handen en voeten te geven. Zo gaan wij in deze editie in op de
handhaving richting Facebook door de Ierse Data Protection Commission. Er zijn echter
meer toezichthouders, waaronder de Autoriteit Persoonsgegevens, die wachten op
aanvullende guidance vanuit de EDPB en hun tanden nog niet laten zien. Deze situatie
zorgde bij verschillende organisaties in Europa voor onzekerheid. Er is behoefte aan
duidelijkheid. Wij ontvingen hierover dan ook de nodige vragen van onze klanten.
Op nationaal niveau trok branchevereniging NLDigital ook aan de bel. Zij schreven een
brandbrief aan Minister van Rechtsbescherming, Sander Dekker, om de problematiek
n.a.v. Schrems II kenbaar te maken. Wij gaan in deze editie in op de reactie van minister
Dekker op deze brief en de visie die de minister daarin naar voren brengt op de
complexe situatie.
Tot slot legde de Hamburgse toezichthouder een boete op van maar liefst €35,3
miljoen (!) aan modeketen H&M voor het jarenlang onrechtmatig verwerken van
persoonsgegevens van medewerkers. Reden genoeg om hier dieper op in te gaan.
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. EUROPEAN DATA PROTECTION BOARD
(EDPB)
1.1 Nieuwe richtsnoeren EDPB
1.2 Opzetten van een taskforce voor klachten na CJEU Schrems
II uitspraak
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1.1 NIEUWE RICHTSNOEREN EDPB
1.1.1 Richtsnoer 7/2020 over de begrippen verwerker en verwerkingsverantwoordelijke onder de AVG

Het is voor bedrijven die persoonsgegevens verwerken niet altijd duidelijk of zij in het
kader van de AVG als verwerkingsverantwoordelijke of als verwerker optreden. Ook met het
vaststellen van de rol van derde partijen met wie samengewerkt wordt hebben organisaties
geregeld de nodige moeite. Het feit dat de rolverdeling per dienst of verwerkingsactiviteit
kan verschillen, voegt voor veel bedrijven toe aan die verwarring. De EDPB heeft de behoefte
aan praktische richtsnoeren erkent en hiertoe een hernieuwde versie van het richtsnoer
over de begrippen ‘verwerkingsverantwoordelijke’ en ‘verwerker’ gepubliceerd.
Het nieuwe richtsnoer bestaat uit twee delen. In het eerste deel licht de EDPB de begrippen
‘verwerkingsverantwoordelijke’, ‘gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijken’, ‘verwerker’
en ‘derde of ontvanger’ nader toe. Per rol geeft de EDPB daarbij een aantal praktische
voorbeelden.
Het tweede deel gaat in op de relatie tussen de verwerkingsverantwoordelijke en de
verwerker en tussen de gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijken onderling. Tot slot is
in het richtsnoer een flowchart opgenomen die u kan gebruiken om de rol van een partij
onder de AVG vast te stellen.
Belangrijke punten
De EDPB bepaalt dat een belangrijk criterium voor gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid is dat de verwerking niet mogelijk zou zijn zonder deelname van
beide partijen. De partijen moeten elkaar aanvullen. Daarnaast moeten de partijen invloed
hebben op de bepaling van het doel en de middelen van de verwerking. Het voornaamste
verschil tussen de relatie gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijken en de relatie
verwerkingsverantwoordelijke – verwerker is dat de verwerker niet handelt voor eigen
doeleinden, maar handelt in naam/opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke.
De EDPB hanteert in haar richtsnoer een zeer brede definitie van het begrip ‘gezamenlijke
verwerkingsverantwoordelijkheid’, in lijn met recente uitspraken van het Europees Hof van
Justitie. In het kader van gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid wordt in de AVG
geen eis gesteld rondom de vorm van de regeling. Toch beveelt de EDPB in het richtsnoer
partijen aan om een onderlinge regeling te treffen in de vorm van een bindend document.
De onderlinge regeling dient volgens de EDPB een aantal specifieke onderdelen te
bevatten. Zo moeten de partijen de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van ieder
van de partijen duidelijk vastleggen, om zo te voldoen aan de verplichtingen uit de AVG.
Voor wat betreft de relatie tussen verwerkingsverantwoordelijke en verwerker, vereist
de EDPB dat de verwerking van persoonsgegevens door een verwerker wordt geregeld
in een schriftelijk contract of door middel van een andere rechtshandeling. De
verwerkingsverantwoordelijke en verwerker kunnen ervoor kiezen om over hun eigen
contract te onderhandelen, mits het alle verplichte elementen uit de AVG bevat, of zich
geheel of gedeeltelijk te baseren op standaardcontractbepalingen.
6

Deze verwerkersovereenkomst moet echter niet alleen de bepalingen van de AVG
herformuleren, maar ook meer specifieke of concrete informatie bevatten. Denk hierbij aan
de wijze waarop de verwerker aan de vereisten uit de AVG voldoet en welk veiligheidsniveau
vereist is voor de verwerking van de persoonsgegevens door de verwerker. Ook verduidelijkt
het richtsnoer welke afspraken in de verwerkersovereenkomst moeten worden opgenomen
rondom de inschakeling van sub-verwerkers. Zo mag de verwerker geen sub-verwerker
inschakelen zonder autorisatie van de verwerkingsverantwoordelijke. De EDPB raadt aan
om het autorisatieproces vast te leggen in de verwerkersovereenkomst.

1.1.2 Richtsnoer 08/2020 over de targeting van social media gebruikers
De interesse in en het belang van sociale media is de laatste jaren enorm toegenomen.
Sociale media aanbieders profiteren hiervan, nu zij als onderdeel van hun verdienmodel
targeting services aanbieden. Sociale media verzamelen data van hun gebruikers en
bieden vervolgens de mogelijkheid aan adverteerders om op basis van deze data gericht
te kunnen adverteren.
Het combineren en analyseren van soms gevoelige persoonsgegevens in combinatie met
gebrek aan transparantie kan leiden tot potentiële privacy risico’s voor de gebruikers van
sociale media. Het doel van de EDPB is dan ook om de rollen en verantwoordelijkheden
van adverteerders en aanbieders van sociale media met het richtsnoer te verduidelijken.
Belangrijke punten
De EDPB onderscheidt drie technieken van targeten. Het targeten op basis van:
1. door gebruikers zelf verstrekte data (bijvoorbeeld uw leeftijd en geslacht op uw profiel);
2. geobserveerde data (bijvoorbeeld like-gedrag); of
3. afgeleide data (afgeleid uit verstrekte en geobserveerde data).
Aan de hand van verschillende voorbeelden gaat de EDPB vervolgens per techniek in op
de rolverdeling tussen de social media aanbieder en de adverteerder en de grondslag die
vereist is voor de verwerking van persoonsgegevens.
Op basis van uitspraken van het Europese Hof van Justitie benadrukt de EDPB het belang
van een correcte identificatie van de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende
belanghebbenden. Interessant is dat er uit het richtsnoer kan worden opgemaakt dat er al
snel gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid tussen de sociale media aanbieder en
de adverteerder zal worden aangenomen. Het is daarbij niet noodzakelijk dat de partijen
ook voor gelijke delen verantwoordelijk zijn.
Opvallend is dat de EDPB het gerechtvaardigd belang, artikel 6 lid 1 sub f, noemt als
mogelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van targeting.
De Autoriteit Persoonsgegevens heeft eerder in haar normuitleg over gerechtvaardigd
belang opgemerkt dat de grondslag gerechtvaardigd belang bij een zuiver commercieel
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belang niet kan worden gebruikt. Wel geeft de EDPB aan dat het gerechtvaardigd belang
geen grondslag kan bieden voor opdringerige profilerings- en traceringsverwerkingen
voor marketing- of reclamedoeleinden, bijvoorbeeld wanneer het gaat om het traceren van
personen op meerdere websites, apparaten en diensten.
Geobserveerde en afgeleide data kan niet worden verwerkt op basis van de grondslag van
gerechtvaardigd belang, nu op deze verwerkingen de ePrivacy wetgeving van toepassing
is en op grond hiervan al toestemming is vereist.
Tot slot geeft de richtlijn aan dat de adverteerder en sociale media provider afspraken
moeten maken om hun onderlinge verantwoordelijkheden onder de AVG vast te leggen,
onder meer over transparantie en individuele rechten van betrokkenen.

1.2 OPZETTEN VAN EEN TASKFORCE VOOR KLACHTEN NA CJEU
SCHREMS II UITSPRAAK
De EDPB heeft een taskforce opgericht om klachten te onderzoeken die zijn ingediend in de
nasleep van Schrems II. In totaal zijn er 101 identieke klachten ingediend bij verschillende
gegevensbeschermingsautoriteiten tegen verschillende verwerkingsverantwoordelijken in
de EER-lidstaten. De klachten zien op het gebruik van Google/Facebook-diensten en de
daarmee gemoeide doorgifte van persoonsgegevens buiten de EER.
De klagers, vertegenwoordigd door de ngo NOYB (none of your business), menen met name
dat Google en Facebook persoonsgegevens aan de Verenigde Staten (VS) doorgeven met
een beroep op het EU-VS Privacy Shield of de standaardcontractclausules en Google en
Facebook zijn volgens het recente arrest van het Hof van Justitie in zaak C-311/18 niet in staat
is om een passende bescherming van de persoonsgegevens van de klagers te waarborgen.
De taskforce zal de zaak analyseren en zal zorgen voor een nauwe samenwerking tussen de
toezichthouders.
Deze taskforce zal aanbevelingen opstellen om de verwerkingsverantwoordelijken en de
verwerkers te ondersteunen bij hun verplichting om aanvullende maatregelen vast te stellen
en in te voeren om passende bescherming te garanderen bij de doorgifte van gegevens
naar derde landen.
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2. NATIONAAL NIEUWS
2.1 Reactie minister Dekker op de brief van NLDigital
2.2 Autoriteit Persoonsgegevens wil opheldering van GGD over
onbevoegde inzage uitslagen coronatest
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2.1 REACTIE VAN MINISTER DEKKER OP DE BRIEF VAN NLDIGITAL.
Op 22 september 2020 heeft Lotte de Bruijn, algemeen directeur van NLdigital, de
Kamercommissies Justitie en Veiligheid en Europese Zaken een brief gestuurd over de
gevolgen van de Schrems II uitspraak1. In deze brief stelt zij dat de politiek aan zet is nu de
consequenties van deze uitspraak in potentie een enorm negatief effect op de (digitale)
economie en maatschappij hebben. Op 30 oktober 2020 heeft de minister hierop een
reactie gegeven. Hieronder een weergave van de actiepunten NLdigital en de reactie
daarop van de minister van Rechtsbescherming.
Actiepunten volgens NLDigital
•

De EU moet zorgen voor een sterke en stabiele juridische basis voor internationale
gegevensstromen tussen de EU en derde landen.

•

De Europese Commissie (‘EC’) en de VS moeten zo snel mogelijk onderhandelen over
een mogelijke opvolger van het Privacy Shield-besluit en duidelijkheid verschaffen over
de planning hiervan.

•

De EC dient, in consulatie met stakeholders, zo snel mogelijk gemoderniseerde Standard
Contractual Clauses (‘SCC’s’) gereed te maken.

•

De toezichthoudende autoriteiten moeten op korte termijn duidelijkheid verschaffen
over wat er in de praktische zin moet worden verstaan onder de te nemen ‘aanvullende
maatregelen’ en wanneer deze maatregelen ‘passend’ zijn.

•

De EC en toezichthoudende autoriteiten dienen eenduidige en geharmoniseerde
informatie op te stellen en te verstrekken over het beschermingsniveau van
persoonsgegevens in derde landen, zodat bedrijven en andere organisaties niet worden
opgezadeld met deze taak.

•

Er dient een grace period (transitieperiode) in te worden gesteld waarin de
toezichthoudende autoriteiten niet tot handhaving overgaan om organisaties de
mogelijkheid te bieden over te schakelen op de SCC’s. Voorafgaand aan deze grace
period moet er duidelijkheid zijn over de wijze waarop deze SCC’s moeten worden
gehanteerd en wat de termijn is betreffende een mogelijke opvolger van het Privacy
Shield.

Reactie van de Minister van Rechtsbescherming
De minister benadrukt dat hij zich bewust is van de gevolgen van Schrems II voor het
bedrijfsleven en andere organisaties. Als doorgifte van persoonsgegevens met een
beroep op SCC’s plaatsvindt, moeten bedrijven en organisaties per geval, aan de hand
van relevante regelgeving van het desbetreffende land, toetsen of bij doorgifte van deze
persoonsgegevens een adequaat beschermingsniveau kan worden geboden. De minister
erkent de grote last die dit legt op bedrijven en organisaties. Desalniettemin moet de
uitspraak van het HvJEU worden nagekomen. In dit stadium is zowel voor de toepassing
van SCC’s als voor de ontwikkeling van een nieuw adequaatheidsbesluit met de VS,
duidelijkheid en rechtszekerheid van belang.
1

Lees meer over Schrems II in paragraaf 4.1 van deze editie en de editie van juli.
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Niet alleen voor het bedrijfsleven en andere organisaties maar ook voor het individu en de
afnemers van producten en diensten. De Minister gaat concreet in op de actiepunten uit de
brief van NLDigital.
Adequaatheidsbesluit tussen de EU en de VS en andere landen
•

Er moet een nieuw adequaatheidsbesluit worden vastgesteld voor de doorgifte
van persoonsgegevens aan de VS. Een adequaatheidsbesluit is volgens de AVG het
voornaamste instrument om persoonsgegevens uit te wisselen met derde landen. Dit
instrument geeft bedrijven de meeste duidelijkheid over en houvast bij de uitwisseling
van persoonsgegevens met een derde land.

•

De EC heeft de bevoegdheid om zo’n adequaatheidsbesluit vast te stellen. Zij zijn in
gesprek met de VS over de mogelijkheden voor een nieuw besluit. Het arrest Schrems II
is als ‘informatief onderwerp’ op de agenda gezet voor de Raad Justitie en Binnenlandse
Zaken (JBZ-raad) van 7 en 8 oktober a.s. waarbij de EC de laatste ontwikkelingen zal
toelichten aan de lidstaten. Een eventueel nieuw adequaatheidsbesluit moet nieuwe
toetsing door het HvJEU kunnen doorstaan, met de kwaliteit en toekomstbestendigheid
voorop. De minister zal er bij de EC op aandringen dat de Europese lidstaten op de
hoogte worden gehouden over de voortgang.

•

Dezelfde redenering geldt voor de doorgifte van persoonsgegevens aan het Verenigd
Koninkrijk (VK). Momenteel is de Commissie bezig met het voorbereiden van twee
adequaatheidsbesluiten ten aanzien van het VK, die zien op de periode na de Brexit
op 31 december 2020. Wanneer het onderzoek van de Commissie en de procedurele
vervolgstappen niet vóór 31 december 2020 naar tevredenheid zijn afgerond, zullen
bedrijven en organisaties die (structureel) persoonsgegevens doorgeven aan het VK
eveneens moeten terugvallen op SCC’s of Binding Corporate Rules (BCR).

Duidelijkheid over passende maatregelen onder de SCC’s
•

Bedrijven zullen SCC’s en andere instrumenten moeten gebruiken tot dat er een nieuw
adequaatheidsbesluit met de VS is vastgesteld.

•

Zoals door NLDigital aangegeven is met de uitspraak van het HvJEU onduidelijkheid
ontstaan over de ‘aanvullende maatregelen’ die organisaties moeten treffen om
een passend beschermingsniveau te garanderen. De nationale toezichthoudende
autoriteiten spelen hier een belangrijke rol in. Volgens informatie van de Autoriteit
Persoonsgegevens (AP) werken de gezamenlijke Europese privacy toezichthouders
samen aan handvatten om bedrijven en andere organisaties te informeren over welke
maatregelen zij zouden kunnen treffen om SCC’s te kunnen blijven gebruiken. De EDPB
heeft aangekondigd binnenkort (oktober) met richtsnoeren op dit punt te komen, als
aanvulling op de eerder gepubliceerde informatie.

Modernisering van SCC’s
•

Deze handvatten zijn voor de korte termijn van groot belang. Op langere termijn zullen
de SCC’s van de Commissie gemoderniseerd en in lijn moeten worden gebracht met
de uitspraak van het HvJEU. De minister gaat de Commissie vragen stellen over de
aangekondigde modernisering van de SCC’s.
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Transitieperiode
•

De instelling van een transitieperiode ligt op het terrein van de nationale toezichthouders.
De EDPB heeft eerder laten weten niets te voelen voor een transitieperiode, waarin
niet wordt gehandhaafd tegen doorgifte gebaseerd op het ongeldig verklaarde Privacy
Shield. Het is aan de EDBP om te beoordelen of er aanleiding is om op deze uitspraak
terug te komen.

Tot slot merkt de Minister van Rechtsbescherming op dat, bij gebrek aan een
adequaatheidsbesluit (ex artikel 45 AVG) of instrumenten als SCC’s of BCR (artikel 46 AVG),
internationale doorgiften nog altijd gebaseerd kunnen worden op de in artikel 49 AVG
genoemde afwijkingen voor specifieke situaties.

2.2 AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS WIL OPHELDERING VAN
GGD OVER ONBEVOEGDE INZAGE UITSLAGEN CORONATEST
Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat callcentermedewerkers van de coronatestlijn
in het GGD-systeem kunnen zoeken naar uitslagen of andere medische gegevens van
mensen die zijn getest op het coronavirus. Nieuwsuur meldt dat alle medewerkers met
toegang tot IT-systeem CoronIT alle testafspraken, uitslagen, medische aantekeningen en
telefoonnummers kunnen inzien door het invoeren van een geboortedatum en achternaam,
een straatnaam en postcode of een BSN-nummer. Hierover zijn kamervragen gesteld aan
minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
Meerdere ex-medewerkers geven in het programma toe dat tijdens de werkzaamheden
de privacyregels met regelmaat overtreden worden. Zo deelden GGD-medewerkers in
WhatsApp groepen screenshots met daarin persoonsgegevens of zochten medewerkers
testuitslagen van kennissen op. Medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring
getekend. “Mensen willen deze niet bewust overtreden, maar het gebeurt wel”, aldus een
ex-medewerker.
De GGD reageerde hierop dat alle callcentermedewerkers bij alle dossiers kunnen, omdat
ze de informatie van mensen, die bellen voor een afspraak, moeten kunnen controleren.
Wel zeggen ze scherp te controleren wie wat doet in het systeem. Wie de geheimhouding
schendt door zonder reden in dossiers te kijken, kan worden opgespoord zegt de GGD.
Een woordvoerder van de AP verklaarde tegenover Nieuwsuur dat de AP op dit moment
geen onderzoek in gaat stellen omdat de coronatestlijn zelf verantwoordelijk is. Wel stelt
ze dat medewerkers niet meer persoonsgegevens mogen verwerken dan in de situatie
noodzakelijk is, zoals het beginsel van dataminimalisatie uit artikel 5 lid 1 onder c AVG
voorschrijft.
Echter, de voorzitter van de AP (Aleid Wolfsen) heeft in een podcast van BNR uitgesproken
dat de AP vragen zal stellen aan de testlijn en de GGD over de huidige gang van zaken. Hij
waarschuwt dat er een boete kan volgen als de regels echt overtreden zijn.
Minister de Jonge van VWS heeft 3 weken de tijd om de vragen die hierover in de kamer
gesteld zijn te beantwoorden.
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3. NATIONALE RECHTSPRAAK
3.1 ECLI:NL:RBAMS:2020:2112 (Zakelijke inhoud rechterlijke
beslissing valt buiten bereik AVG)

3.2 ECLI:NL:RVS:2020:2316 (Strikte uitleg artikel 6 lid 4 AVG)
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3.1 ECLI:NL:RBAMS:2020:2112 (ZAKELIJKE INHOUD
RECHTERLIJKE BESLISSING VALT BUITEN BEREIK AVG)
In deze uitspraak beantwoordt de rechtbank Amsterdam de vraag of de Nederlandse Staat
(de ‘Staat’) gehouden is om een beschikking van de rechtbank Den Haag van 28 juni 2019
geheel of gedeeltelijk te verwijderen van www.rechtspraak.nl op grond van de AVG.
De zaak ziet op een beschikking van 29 juni 2019 van de rechtbank Den Haag over het verzoek
tot verwijdering van zoekresultaten uit de zoekmachine van Google. Deze beschikking
is vervolgens geanonimiseerd met inachtneming van de anonimiseringsrichtlijnen voor
publicatie en gepubliceerd op www.rechtspraak.nl.
Verzoekster heeft als reactie hierop een verzoek tot verwijdering van de beschikking
ingediend op grond van artikel 17 AVG, het recht op gegevenswissing. Naar eigen zeggen
vreest ze dat ze op basis van de geanonimiseerde beschikking op www.rechtspraak.nl wordt
herkend en mogelijk zwart zal worden gemaakt.
Als onderbouwing voor dit verzoek geeft verzoekster een aantal argumenten:
•

In de gepubliceerde beschikking zouden naar haar herleidbare persoonsgegevens
vermeld staan die voor verwijdering in aanmerking komen.

•

Er bestaat volgens verzoekster geen wettelijke publicatieplicht van uitspraken op
internet en publicatie is geen rechterlijke taak is in de zin van art. 23 lid 1 f AVG.

•

De anonimiseringsrichtlijnen van de rechtspraak voldoen niet aan de AVG, omdat de
definitie van persoonsgegevens afwijkt van artikel 4 AVG.

•

De publicatie dient geen enkel redelijk doel.

De Staat is het hier niet mee eens en vraagt de rechtbank dit verzoek tot verwijdering nietontvankelijk te verklaren en geeft hiervoor de volgende argumenten:
•

Volgens vaste rechtspraak vormen juridische analyses als zodanig geen
persoonsgegevens. Er kan daarom ook niet om verwijdering worden verzocht met
een beroep op de AVG.

•

Er is gelet op artikel 17 lid 3 b AVG geen aanleiding om tot verwijdering over te
gaan. Voor zover de gepubliceerde beschikking al tot verzoekster herleidbare
persoonsgegevens zou bevatten, bestaat daarvoor een grondslag in de zin van artikel
6 AVG. Met de publicatie op www.rechtspraak.nl voldoet de rechtbank Den Haag aan
haar openbaarmakingsverplichting die voortvloeit uit het beginsel van openbaarheid
van rechterlijke vonnissen zoals voorgeschreven in artikel 6 EVRM en artikel 121 van
de Grondwet. Dit algemene belang van openbaarheid staat tegenover het belang
en grondrecht van betrokkene op bescherming van haar privacy. Ter bescherming
van het recht op privacy van verzoekster voorziet de anonimiseringsrichtlijn voor te
publiceren uitspraken in een afdoende en proportionele maatregel.

•

Er is niet gebleken van uitzonderlijke omstandigheden die maken dat de beschikking
moet worden verwijderd. Verzoekster heeft niet onderbouwd waarom zij door de
publicatie schade zou ondervinden, terwijl de uitspraak voor een buitenstaander niet
(goed) naar haar te herleiden is.
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De rechtbank oordeelt dat voor elke gegevensverwerking moet zijn voldaan aan de vereisten
van proportionaliteit en subsidiariteit. De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag
niet onevenredig zijn aan het met de verwerking te dienen doel (proportionaliteit). Dit
doel moet in redelijkheid niet op een andere voor de betrokkene minder nadelige, wijze
kunnen worden verwezenlijkt (subsidiariteit). De rechtbank oordeelt dat het belang van
verzoeker dat minder eenvoudig kennis van de beschikking wordt verkregen, minder zwaar
weegt dan het maatschappelijke belang van controle van de rechterlijke macht door het
publiek en het waarborgen van het recht op een eerlijk proces. Ook zijn de gegevens,
waarvan de verzoekster stelt dat deze naar haar te herleiden zijn, noodzakelijk voor de
beantwoording van de rechtsvraag of verzoeker een publiek figuur is en daardoor meer
dan de gemiddelde burger een inbreuk op haar recht op privacy moet dulden. Verder is
de beschikking geanonimiseerd en er is niet aangetoond dat de rechtbank Den Haag tot
verdergaande anonimisering had moeten overgaan. Daarbij heeft verzoekster verklaard
dat niemand de beschikking tot nu toe naar haar heeft weten te herleiden. Tot slot had de
met de gegevensverwerking en publicatie te dienen doel niet op een voor de verzoekster
minder nadelige wijze kunnen worden verwezenlijkt. Aan de eisen van proportionaliteit en
subsidiariteit is dus voldaan volgens de rechtbank. Het verzoek is daarom afgewezen.

3.2 ECLI:NL:RVS:2020:2316 (STRIKTE UITLEG ARTIKEL 6 LID 4 AVG)
In deze zaak doet de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak over
een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens. De raad gaat onder andere in op
de het verenigbaar gebruik (artikel 6 lid 4 AVG). Dit artikel is een uitzondering op het
doelbindingsprincipe.
Aanleiding
In het kader van een integrale aanpak van malafide hondenhandel is door de Politie Landelijke
Eenheid Expertisecentrum Dierenwelzijn een pre-weegdocument opgesteld. In een preweegdocument staat welke strafbare feiten en verdachten de politie wil onderzoeken. In
dit document zijn gegevens van hondenhandelaren opgenomen en deze handelaren zijn
vervolgens ook in het algemeen draaiboek ‘Canitas project’ opgenomen. Dit draaiboek
is met meerdere bestuursorganen gedeeld, waaronder het college van burgemeester en
wethouders van het dorp Bladel (‘het college’). Het draaiboek bevatte onder andere de
gegevens van de verzoeker in deze zaak (de ‘betrokkene’).
Betrokkene
De betrokkene heeft, nog met een beroep op de Wet bescherming persoonsgegevens
(Wbp), het college verzocht om verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens uit het preweegdocument en het draaiboek. Dit verzoek is in eerste instantie afgewezen door het
college en ook het daartegen gemaakte bezwaar is door het college ongegrond verklaard.
Vervolgens is de betrokkene naar de rechtbank gestapt. De rechtbank verklaarde het
beroep gegrond, vernietigde het besluit van het college en droeg het college op
de persoonsgegevens van de verzoeker te rectificeren. De rechtbank heeft evenwel
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geoordeeld dat het college het verzoek om wissing, voor zover het betrekking hebbend
op de gegevens van betrokkene, terecht heeft afgewezen, vanwege een lopende civiel
procedure. Hiertegen heeft betrokkene hoger beroep ingesteld. Op dit geding is de AVG
van toepassing, omdat de beslissing dateert van na 25 mei 2018.
College van burgemeester en wethouders
Het college heeft zich op het standpunt gesteld dat de gegevens in het draaiboek niet
onrechtmatig zijn verwerkt. Daarnaast zou artikel 17 AVG (recht op vergetelheid) niet
bedoeld zijn om meningen waarmee verzoekers het niet eens zijn te verwijderen of te
corrigeren. Als derde argument voert het college aan dat de betrokkene ook een civiele
schadeprocedure tegen de gemeente Bladel is gestart, waarbij de gegevens noodzakelijk
zijn voor de onderbouwing van de rechtsvordering en dus de uitzondering van artikel 17(3)
AVG van toepassing is.
Het college voert verder aan dat de verwerking van de gegevens van betrokkene
noodzakelijk zijn voor de vervulling van de publieke taak van de gemeente (art. 6 lid 1(e)
AVG) en dat persoonsgegevens onder bepaalde voorwaarden ook voor andere doeleinden
verder mogen worden verwerkt, ofwel ‘secundair gebruik’. Het college verwijst hierbij naar
de criteria van verenigbaar gebruik uit artikel 6 lid 4 AVG.
Raad van State
In hoger beroep oordeelt de afdeling dat het argument van betrokkene op basis van artikel
17 lid 3(e) AVG onjuist is. De betrokkene had gesteld dat het college eerst de rechtmatigheid
van de verwerking van persoonsgegevens had moeten beoordelen en pas daarna zou
mogen nagaan of er een uitzondering bestaat op basis van artikel 17 AVG. Dit betoog van
betrokkene over de volgorde van beoordelen slaagt niet, omdat het college niet gehouden
is eerst de rechtmatigheid van de verwerking te beoordelen.
Het college heeft zich echter in het hoger beroep op een andere grondslag beroepen,
namelijk die van de verdere verwerking (artikel 6 lid 4 AVG). De Raad van State leidt hieruit
af dat het college daarmee artikel 17 lid 3 (e) (noodzakelijk voor de onderbouwing van
een rechtsvordering) als grondslag heeft verlaten. Volgens artikel 6 lid 4 AVG is de verdere
verwerking van persoonsgegevens toegestaan als het doel verenigbaar is met het doel
waarvoor de persoonsgegevens aanvankelijk zijn verzameld. De Raad van State gaat
daarom na of de verdere verwerking van de persoonsgegevens verenigbaar is met het
oorspronkelijke doel (deelnemen aan de landelijke actiedag ter bestrijding van illegale
dierenhandel). De Raad van State benadrukt dat artikel 6 lid 4 AVG strikt moet worden
uitgelegd, omdat het een uitzondering formuleert op het doelbindingsprincipe in de AVG.
Volgens de Raad van State heeft het college wel verwezen naar de criteria uit artikel 6 lid 4
AVG, maar deze onvoldoende uitgewerkt. De enkele omstandigheid dat er ook een civiele
schadeprocedure is gestart door de betrokkene is onvoldoende om te kunnen spreken
van verenigbaarheid. Dit geldt ook voor het verder verwerken van de gegevens voor
bestuursrechtelijke procedures. Omdat het college onvoldoende heeft gemotiveerd dat
de verdere verwerking een deugdelijke grondslag heeft, verklaart de Raad van State het
hoger beroep van betrokkene gegrond.
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4. EUROPESE RECHTSPRAAK &
ONTWIKKELINGEN
4.1 Facebook vs. DPC Ierland als gevolg van de Schrems II uitspraak
4.2 Hamburgse toezichthouder geeft H&M boete van 35,3 miljoen
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4.1 FACEBOOK VS. DPC IERLAND ALS GEVOLG VAN DE SCHREMS II
UITSPRAAK
In het kennisdocument van juli schreven wij al over de Schrems II zaak. Hierin verklaarde
het Europese Hof van Justitie (HvJEU) op 16 juli 2020 het EU-US Privacy Shield ongeldig.
Onder het Privacy Shield was het voor organisaties binnen de Europese Unie mogelijk om
persoonsgegevens door te geven naar organisaties in de VS.
Ook oordeelde het HvJEU in Schrems II dat de standaardbepalingen inzake
gegevensbescherming uit besluit 2010/87, ofwel modelcontractbepalingen voor de
doorgifte van persoonsgegevens aan in derde landen gevestigde verwerkers wel geldig
blijven, mits het geboden beschermingsniveau in grote lijnen overeenkomt met het
beschermingsniveau dat binnen de EU wordt gewaarborgd door de AVG.
De Ierse privacy toezichthouder DPC (Data Protection Commission) is naar aanleiding
van Schrems II een onderzoek gestart naar Facebook vanwege het versturen van
persoonsgegevensgegevens naar de VS. De DPC is van mening dat de standaardbepalingen
niet te gebruiken zijn voor het uitwisselen van data tussen de EU en de VS, en heeft Facebook
bevolen om tijdelijk te stoppen met datatransfers tussen de EU en VS of de dienstverlening
anders in te richten, zodat wordt voldaan aan de uitspraak van het HvJEU.
Facebook is als reactie hierop in beroep gegaan tegen het bevel en een zaak begonnen
tegen de Ierse privacy toezichthouder. Facebook stelt dat het onbruikbaar verklaren van
de standaardbepalingen verregaande gevolgen kan hebben voor bedrijven die hiervan
afhankelijk zijn en de onlinediensten waarop veel mensen en bedrijven een beroep doen.
Een gebrek aan een veilige, beveiligde en legale internationale gegevensoverdracht zou
de economie schaden en de groei van data gedreven bedrijven in de EU belemmeren.
De Ierse High Court, bij wie Facebook de zaak aanhangig heeft gemaakt, oordeelde in het
voordeel van Facebook en heeft de Ierse privacy toezichthouder bevolen om het onderzoek
naar Facebook tijdelijk te staken, totdat er meer duidelijkheid is verschaft op Europees
niveau.

4.2 HAMBURGSE TOEZICHTHOUDER GEEFT H&M BOETE VAN 35,3
MILJOEN
De Hamburgse privacy toezichthouder (HmbBfDi) heeft een boete van 35.258.707 euro
opgelegd aan de modeketen Hennes & Mauritz (H&M) vanwege het vastleggen van enorme
hoeveelheden privé informatie van medewerkers, die vervolgens werden gebruikt bij
beoordelingsgesprekken. De boete is de hoogste boete opgelegd tot nu toe in Duitsland.
Op Europees niveau is het de hoogste boete na de boete van €50 miljoen voor Google, die
werd opgelegd in Frankrijk.
Het bedrijf, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is in Hamburg, exploiteert een
servicecentrum in Neurenberg. Sinds 2014 is in ieder geval een deel van de medewerkers
onderworpen aan een uitgebreide registratie van hun privéomstandigheden. Zo werd
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er onder andere een ‘Welcome Back Talk’ gehouden na vakantie en ziekteverlof door
teamleiders met medewerkers. De uitkomst van deze gesprekken, waarin naast vakantieervaringen ook ziekteverschijnselen en diagnoses de revue passeerden, werden
geregistreerd. Daarnaast was het gemeengoed om individuele en ganggesprekken over
onder andere familieproblemen en religieuze overtuigingen te registreren en digitaal op
te slaan in een database. Deze bevindingen waren soms leesbaar voor maximaal 50 andere
managers in het gehele bedrijf.
De soms gedetailleerde gegevens gebruikte de leidinggevenden voor een nauwgezette
evaluatie van de individuele werkprestaties, maar ook om een profiel van de werknemers te
kunnen vormen voor maatregelen en beslissingen in de arbeidsverhouding. De combinatie
van het onderzoek naar het privéleven van de medewerkers en de voortdurende registratie
van hun activiteiten leidde tot een bijzonder intensieve interventie in de rechten van de
betrokken personen.
De extensieve gegevensverzameling kwam aan het licht in november 2019 toen
door een technische configuratiefout de notities enkele uren voor het gehele bedrijf
beschikbaar waren. Nadat de Hamburgse privacy toezichthouder via persberichten van de
gegevensverzameling op de hoogte was gebracht, startte het een onderzoek. Verhoren van
talrijke getuigen bevestigden de berichtgeving.
Het management van H&M heeft als reactie op de start van het onderzoek verschillende
maatregelen genomen om de overtredingen te herstellen. Aan de betrokkenen zijn
verontschuldigingen en een financiële vergoeding aangeboden. Ook zijn er interne
verbeteringen doorgevoerd om de privacy werknemers beter te borgen, zoals het
aanstellen van een privacycoördinator, maandelijkse updates van de privacystatus en een
sterker gecommuniceerde klokkenluidersregeling .
De Hamburgse commissaris voor gegevensbescherming verklaart dat deze zaak getuigt
van ernstige veronachtzaming van de gegevensbescherming van werknemers op de H&M
locatie in Neurenberg. De hoogte van de opgelegde boete is volgens de commissaris dan
ook passend en geschikt om bedrijven ervan te weerhouden de privacy van hun werknemers
te schenden. Wel worden de inspanningen van het management om het vertrouwen in het
bedrijf als werkgever te herstellen als positief beschouwd.
Het is momenteel nog onduidelijk op grond van overtreding welk artikel onder de AVG
de boete is opgelegd. Vermoedelijk gaat het hier om een overtreding van artikel 5 AVG
(het schenden van de beginselen, bijvoorbeeld dataminimalisatie), en/of artikel 6 AVG (het
ontbreken van een grondslag voor de verwerking).
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