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 INLEIDING 

Beste lezer,  

Oktober was een interessante maand. In deze editie van ons overzicht vindt u onder meer dat 
de EDPB in een persbericht, vooruitlopend op het naderende richtsnoer, handvatten heeft 
gegeven over de kernbegrippen Privacy by Design and Default. U kunt van ons verwachten dat 
wij het aankomende richtsnoer in de editie van november uitvoerig zullen bespreken. 

Verder heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een onderzoek gepubliceerd naar 
verwerkersovereenkomsten in de private sector. Uit de praktijk blijkt dat er grote verschillen 
tussen verwerkersovereenkomsten zijn. Aan de hand van best practices geeft de AP
 aanbevelingen die gebruikt kunnen worden voor het afsluiten van verwerkersovereenkomsten. 
Wij de hebben de belangrijkste aanbevelingen voor u op een rij gezet. 

Daarnaast heeft de AP een nieuwsbericht gepubliceerd over de inzet van camera’s met 
gezichtsherkenningsoftware. Hier gaat het dus om de verwerking van biometrische 
persoonsgegevens. Dat is in de basis verboden, maar er zijn uitzonderingen. De AP geeft 
nadere invulling aan deze uitzonderingen door situaties te schetsen waarin het eventueel 
mogelijk is om camera’s in te zetten. Uit de praktijk is gebleken dat er in verschillende sectoren 
een behoefte bestaat om dergelijke camera’s in te zetten. De AP zal in gesprek gaan met deze 
sectoren, maar geeft al duidelijk aan dat de inzet van deze camera’s niet snel rechtmatig zal zijn.  

In ons overzicht van relevante Nederlandse rechtspraak van oktober komt de behandeling van 
het recht op inzage (artikel 15 AVG) naar voren.  In deze zaak besliste de rechtbank Den Haag 
dat het IP-adres in niet als persoonsgegeven moet worden beschouwd, omdat het een te 
excessieve inspanning van de Gemeente Den Haag zou vergen om dit IP-adres te herleiden tot 
de verzoeker. Een opvallende uitspraak in het licht van jurisprudentie van het Europees Hof van 
Justitie over dit onderwerp. 

De Raad van State bevestigde tot slot dat het recht op een kopie van persoonsgegevens geen 
afbreuk mag doen aan de rechten en vrijheden van anderen. De minister van 
Rechtsbescherming had onvoldoende gemotiveerd waarom de rechten en vrijheden van de 
derde een inzageverzoek niet in de weg stond. 

Dit en nog meer – zoals een boete van 22 miljoen euro (!) – kunt u vinden in deze oktobereditie. 

Veel leesplezier! 

Bart Schermer (Partner Considerati)
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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.
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 1.  EUROPEAN DATA PROTECTION BOARD
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Hoogtepunten: 
 - EDPB brengt richtsnoer in consultatie over de begrippen relevant en gemotiveerd
   bezwaar door betrokken toezichthouders tegen een ontwerpbesluit van de leidende 
   toezichthouder
 - EDPB kondigt in persbericht aan dat de rechtsnoer over Privacy by Design en Default
   is aangenomen



1.1  Richtsnoer 09/2020 over de begrippen relevant en gemotiveerd 
 bezwaar 

In dit richtsnoer geeft de European Data Protection Board (EDPB) meer duiding aan de 
eisen waaraan een bezwaar van een betrokken toezichthouder tegen een ontwerpbesluit 
van de leidende toezichthouder moet voldoen bij grensoverschrijdende verwerkingen.  

Achtergrond 
Wanneer een organisatie persoonsgegevens verwerkt in verschillende lidstaten van de 
Europese Unie had deze voorheen te maken met meerdere privacytoezichthouders. Met de 
komst van de AVG is het één-loketmechanisme, ofwel het ‘one-stop-shop’ beginsel, 
geïntroduceerd. Eén leidende toezichthoudende autoriteit (LTA) doet ook onderzoek naar 
(aspecten van) de betrokken gegevensverwerking die zich afspelen binnen andere lidstaten. De 
LTA werkt bij grensoverschrijdende verwerkingen samen met de andere betrokken 
toezichthoudende autoriteit(en) (BTA) in de andere betrokken lidstaten. Deze samenwerking 
is in artikel 60 AVG geregeld om consensus tussen de betrokken toezichthouders over het te 
nemen besluit te bereiken. 

Het kan echter voorkomen dat de BTA het niet eens zijn met het ontwerpbesluit van de LTA. 
De BTA hebben dan de mogelijkheid om bezwaar in te dienen tegen het ontwerpbesluit. Zo’n 
bezwaar moet ‘relevant’ en ‘gemotiveerd’ zijn. De LTA kan het ingediende bezwaar honoreren, 
afwijzen of verwerpen als het bezwaar niet relevant en gemotiveerd is.  

Duiding begrippen ‘relevant’ en ‘gemotiveerd’ bezwaar 
Met dit richtsnoer beoogt de EDPB een leidraad te geven voor een eenduidige interpretatie 
van de begrippen ‘relevant’ en ‘gemotiveerd’. Daarnaast legt de EDPB de verplichting op aan 
de BTA om het aanzienlijke risico aan het licht te brengen dat het ontwerpbesluit oplevert voor 
de rechten en vrijheden van de betrokkenen en/of het vrije verkeer van gegevens in de EU.  

Relevant  
Een bezwaar is volgens de EDPB ‘relevant’ als er een direct verband is tussen het bezwaar en 
het genomen ontwerpbesluit van de LTA. Meer specifiek moet het bezwaar zien op: 

 -  het bestaan van een inbreuk op de AVG wanneer het ontwerpbesluit zou worden  
  genomen; of  
 - onenigheid over de voorgestelde specifieke corrigerende maatregel of andere  
  maatregelen die in het ontwerpbesluit worden overwogen. 

Gemotiveerd 
De EDPB acht een bezwaar ‘gemotiveerd’ wanneer het: 

 - een duidelijke argumentatie bevat over de reden waarom een wijziging van het  
  ontwerpbesluit wordt voorgesteld.  
 - het wijzigingsvoorstel leidt tot een andere uitkomst van het besluit. 
 - refereert naar juridische of feitelijke onjuistheden in het ontwerpbesluit. 
 - duidelijk, precies en gedetailleerd is omschreven.  
 - precies aangeeft met welke delen van het ontwerpbesluit zij het niet eens zijn.  
 - een nieuw voorstel bevat waarmee de vermeende onrechtmatigheid wordt 
  gecorrigeerd. 
 - de consequenties beschrijft die het ontwerpbesluit volgens de BTA zou hebben  
  wanneer het besluit wel wordt genomen.  
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Hierbij moeten de risico’s van het ontwerpbesluit worden beschreven voor de fundamentele 
rechten en vrijheden van natuurlijke personen, en waar dat aan de orde is, het vrije verkeer 
van persoonsgegevens binnen de Europese Unie. De mogelijkheid voor de BTA om de risico’s 
goed uit te kunnen werken zal afhangen van de mate van gedetailleerdheid van het 
ontwerpbesluit en van de beschikbare context informatie. 

Voorbeelden  
Ter verduidelijking van deze situaties schetst de EDPB verschillende voorbeelden van een 
relevant en gemotiveerd bezwaar. Stel dat er een verwerkingsverantwoordelijke is die zonder 
een geslaagd beroep op een uitzonderingsgrond medische gegevens van betrokkenen aan 
derde partijen doorspeelt. De LTA wil de verwerkingsverantwoordelijke een berisping geven, 
maar de BTA onderbouwen met feiten dat een boete in deze situatie geschikter is. Er is dan 
sprake van een relevant en gemotiveerd bezwaar. 

Een ander voorbeeld dat de EDPB noemt is de situatie waarbij de LTA concludeert dat het 
principe van dataminimalisatie niet is geschonden. De BTA denken hier anders over en 
beargumenteren dat er wel sprake is van schending van dit beginsel. Om het risico voor de 
rechten en vrijheden van betrokkenen te benadrukken betogen de BTA dat het uitblijven van 
een straf voor het schenden van een grondbeginsel een gevaarlijk precedent kan scheppen en 
een misleidend signaal afgeeft aan de betrokkenen.  

Dit richtsnoer staat open voor consultatie tot 24 november 2020.  

1.2 40e plenaire vergadering EDPB: Data Protection by Design and by 
 Default 

De European Data Protection Board (EDPB) heeft tijdens de 40e plenaire vergadering de 
definitieve versie van het richtsnoer over Data Protection by Design & Default (DPbDD) 
aangenomen.  

In het definitieve richtsnoer is de bewoording gedeeltelijk aangepast en zijn verdere juridische 
argumenten opgenomen naar aanleiding van de eerdere openbare consultatie van het concept 
richtsnoer. Het definitieve richtsnoer is nog niet gepubliceerd maar de maatregelen zijn 
aangekondigd in dit persbericht.  

Het richtsnoer focust zich op de verplichting uit artikel 25 AVG, waarin is uitgewerkt hoe de 
verwerkingsverantwoordelijke de beginselen van de DPbDD moet toepassen. Zo is de 
verwerkingsverantwoordelijke verplicht om passende technische en organisatorische maat-
regelen te treffen en de nodige waarborgen te bieden ter bescherming van de rechten van 
betrokkenen. Een voorbeeld hiervan is het pseudonimiseren van gegevens om te voldoen aan 
het beginsel van minimale gegevensverwerking. De verwerkingsverantwoordelijke moet ook in 
staat zijn om aan te tonen dat de genomen maatregelen effectief zijn.  

Het definitieve richtsnoer bevat ook handvatten over de wijze waarop de beginselen van artikel 
5 AVG effectief ten uitvoer kunnen worden gelegd met daarbij een opsomming van de 
belangrijkste design en default elementen. Dit wordt met praktijkvoorbeelden geillustreerd. Het 
richtsnoer bevat ten slotte ook aanbevelingen over de wijze waarop de 
verwerkingsverantwoordelijken, de verwerkers en de producenten kunnen samenwerken om 
DPbDD te bereiken. 

De EDPB heeft verder besloten om een gecoördineerd handhavingskader (coordinated 
enforcement framework) op te zetten. Dit moet structuur bieden in de terugkerende jaarlijkse 
acties van de Europese toezichthoudende autoriteiten. 
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Bij deze gezamenlijke acties kan gedacht worden aan het creëren van bewustwording, 
informatieverzameling, handhaving sweeps en gezamenlijke onderzoeken. 

Tot slot stelt de EDPB in een aangenomen brief, naar aanleiding van artikel 17 van de 
Auteursrechtrichtlijn met betrekking tot het uploaden van filters, dat elke verwerking van 
persoonsgegevens met het oog op het uploaden van filters evenredig en noodzakelijk moet 
zijn. Hierbij moeten zo min mogelijk persoonsgegevens worden verwerkt. Als het verwerken 
van persoonsgegevens noodzakelijk is, dan moeten de verwerkte persoonsgegevens 
betrekking hebben op het specifieke doel en moeten ook de andere beginselen van de AVG 
worden nageleefd.
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2. NATIONAAL NIEUWS
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Hoogtepunten: 
 - Autoriteit Persoonsgegevens doet onderzoek naar verwerkersovereenkomst en geeft
   praktische tips
 - Minister Dekker (rechtsbescherming) noemt snelle oplossing voor Privacy Shield 
   onwaarschijnlijk 
 - Autoriteit Persoonsgegevens over het gebruik van camera’s met gezichtsherkenning



2.1 Autoriteit Persoonsgegevens doet onderzoek naar 
 verwerkersovereenkomsten
 
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft in september 2019 een verkennend onderzoek 
uitgevoerd naar verwerkersovereenkomsten in de private sector en dit recent uitgegeven. In 
januari van dat jaar heeft de AP aan 31 organisaties vragen gesteld en 
verwerkersovereenkomsten opgevraagd om een beter beeld te krijgen van de wijze waarop in 
de praktijk wordt omgegaan met verwerkersovereenkomsten. In het rapport staan 
aanbevelingen voor de praktijk en concrete voorbeelden van do’s en don’ts op basis van de 
opgevraagde overeenkomsten. Dit rapport moet niet worden gezien als een oordeel over de 
rechtmatigheid van de gebruikte verwerkersovereenkomsten. 

Het opstellen van een verwerkersovereenkomst valt onder de ‘accountability’ verplichting van 
artikel 28 lid 3 AVG. Artikel 28  lid 3 AVG bevat een uitgebreide lijst met eisen waaraan de 
verwerkersovereenkomst moet voldoen. Vanwege de uitgebreide eisen uit artikel 28 lid 3 AVG 
en de verscheidenheid aan bevraagde organisaties, zowel vanuit de aard van hun 
werkzaamheden als vanuit hun omvang, zijn er uiteenlopende beelden ontstaan. Zo zijn er zeer 
diverse verwerkersovereenkomsten in gebruik bij organisaties. Dit past bij het beeld dat de 
AVG door de open normen mogelijkheden biedt voor maatwerk. Niet elke organisatie of 
verwerking is immers hetzelfde.   

De AP doet naar aanleiding van haar onderzoek 5 algemene aanbevelingen:  

 1. Houd overzicht en wees volledig: 
  - Maak een overzicht van de eisen uit artikel 28 lid 3 AVG en leg dit naast je 
    bestaande verwerkersovereenkomst. Pas de overeenkomst aan op de punten   
    waar hij niet overeenkomt met de AVG. 
  - Maak in bovengenoemd overzicht duidelijk in welke contract clausule welke 
    wettelijke eis wordt beschreven.  

 2. Duid risico’s en stel zo nodig verwerkersovereenkomsten op: 
  - Maak op basis van het register van verwerkingen van de 
   verwerkingsverantwoordelijke duidelijk welke organisaties worden ingeschakeld  
   en voor welke verwerking zij persoonsgegevens verwerken. Beschrijf hierbij welke  
   rol zij daarin hebben, wat de risico’s zijn en welke verwerkersovereenkomsten   
   daarbij gelden of benodigd zijn.  
  - Als er nog geen verwerkersovereenkomst is opgesteld terwijl dit wel vereist is,  
     stel deze dan op.  

 3. Veranker het opstellen, beoordelen en aanpassen van verwerkersovereenkomsten in  
     bestaande processen voor contractmanagement. 

 4. Toets bestaande overeenkomsten die zijn afgesloten onder de Wbp aan de 
     verscherpte eisen uit de AVG. 
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 5. Maak afspraken en maatregelen concreet. 
  - Vul de open normen uit de AVG in naar de specifieke situatie. Geef bijvoorbeeld  
    niet slechts aan dat er een beveiligingsbeleid is, maar geef aan hoe dit beleid en  
    de maatregelen in elkaar zitten.  

Specifieker heeft de AP een lijst met Do’s en Dont’s opgesteld die toepasbaar zijn op het proces 
van opstellen van de verwerkersovereenkomst. De belangrijkste Do’s zijn hieronder op een rij 
gezet.  



 - Do: Ga uit van het het vaak verplicht opgestelde verwerkingsregister, en benoem 
   concreet daarin welke verwerkingen er plaatsvinden, wie voor deze verwerkingen doel  
   en middelen bepaalt en neem deze concrete verwerkingen ook op in de 
   verwerkersovereenkomsten.  

 - Do: Het is aan te raden de beoordeling van de verwerker vroegtijdig in het 
   inkoopproces te laten plaatsvinden, zodat criteria die gesteld worden aan verwerkers  
   bijvoorbeeld meegenomen kunnen worden in het aanbestedingsproces. Zo wordt 
   voorkomen dat er eerst een verwerker wordt gekozen en daarna nog over 
   privacywaarborgen onderhandeld moet worden. 

 - Do: Maak duidelijk in welk hoofdstuk/paragraaf van de overeenkomst een specifieke  
   wettelijke eis uit de AVG is opgenomen, bijvoorbeeld met behulp van een 
   referentietabel.  

 - Do: Wanneer gebruik wordt gemaakt van een verwerker die in een een derde land is  
   gevestigd, moet de verwerkersovereenkomst een bepaling bevatten over het 
   beschermingsniveau van dat desbetreffende derde land. Onderstaande is daarom een  
   voorbeeld van een Don’t: 

“X agrees that Y may, subject to Section Z, store and process Customer Personal Data in U and 
any other country in which Y or any of its Subprocessors maintains facilities.”  

 - Do: De AP constateert dat er vaak nog onvoldoende nauwkeurig wordt bepaald wat de  
   verwerker wel en niet mag. Dit brengt risico’s met zich mee dat de verwerker te veel   
   verwerkt of uiteindelijk toch (voor een deel van de verwerkingen) 
   verwerkingsverantwoordelijk blijkt te zijn. Zorg daarom voor een heldere 
   verwerkersovereenkomst met de exacte inhoud van de verwerking.  

 - Do: Maak afspraken over de wijze van het maken van bezwaar tegen het inschakelen  
   van een subverwerker. Denk hierbij aan een termijn waarbinnen bezwaar kan worden  
   gemaakt en welke criteria er kunnen zijn om een subverwerker af te wijzen.  
 
 - Do: Maak in de verwerkersovereenkomst expliciet duidelijk dat de eisen die de 
   verwerkingsverantwoordelijke aan de verwerker stelt ook van toepassing zijn in de 
   verhouding verwerker-subverwerker. Dit staat zo ook in artikel 28 lid 4 AVG en is 
   daarom niet nieuw, maar de AP wil deze eis wel benadrukken, mede gezien de 
   aansprakelijkheid van een verwerker bij niet functioneren van een door hem 
   ingeschakelde subverwerker. 

 - Do: Zorg voor een duidelijke regeling waarin de rechten van de betrokkenen specifiek  
   worden genoemd. Zo weten de verwerkersverantwoordelijke en de verwerker waar ze  
   aan toe zijn en hoe ze efficiënt moeten reageren op verzoeken van betrokkenen.  

 - Do: Voeg een bijlage toe met de specifieke technische en organisatorische 
   maatregelen die de verwerker moet nemen. 

De AP hoopt met bovengenoemde voorbeelden verwerkingsverantwoordelijken handvatten te 
bieden bij de invulling van de eisen van artikel 28 AVG. Tegelijk heeft dit verkennende 
onderzoek gezorgd voor een beeld van een verscheidenheid aan verwerkersovereenkomsten, 
sommige met ruimte voor verbetering. 
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2.2  Dekker noemt snelle oplossing voor Privacy Shield onwaarschijnlijk  
 
Sander Dekker, de minister voor rechtsbescherming, heeft antwoord gegeven op de 
schriftelijke vragen van kamerlid Lodders (VVD) naar aanleiding van het door het Europese Hof 
van Justitie onwettig verklaarde Privacy Shield. 

Minister Dekker benadrukt als er ten aanzien van een derde land geen adequaatheidsbesluit is 
genomen, de mogelijkheid bestaat om op een andere manier persoonsgegevens door te 
geven. Bijvoorbeeld op basis van EU-modelcontractbepalingen. Hierbij moeten de 
gegevensexporteur- en importeur contractuele afspraken maken waarin een 
beschermingsniveau wordt gewaarborgd dat grotendeels overeenkomst met het Europese 
beschermingsniveau. Dit is anders dan een adequaatheidsbesluit dat per land of sector 
waarborgen biedt.  

Volgens Dekker is de Europese Commissie op dit moment in gesprek met de VS om een nieuw 
adequaatheidsbesluit te realiseren die de oude gebreken dekt. De minister geeft echter aan dat 
het ingewikkeld is om tot een snelle oplossing te komen.   

Daarnaast gaat de minister in op de gevolgen van het ongeldig verklaarde Privacy Shield voor 
de doorgifte van persoonsgegevens van US persons (waaronder ‘Accidental Americans’) door 
Nederlandse banken aan de Amerikaanse Belastingdienst. De uitwisseling van gegevens vindt 
plaats op overheidsniveau en op basis van een verdrag tot verbetering van de internationale 
naleving van de belastingplicht en tenuitvoerlegging van de FATCA (NL IGA). Het Global Forum 
on Transparancy and Exchange of Information for Tax Purposes (GF), die periodiek beoordeelt 
of landen voldoen aan de eisen van gegevensbescherming en geheimhouding,  beoordeelde 
de VS met een optimale score.  De minister ziet dus geen reden om deze doorgifte op te 
schorten.  

Tot slot benadrukt minister Dekker dat wanneer organisaties om welke redenen dan ook per-
soonsgegevens met de VS willen delen zij moeten voldoen aan de voorwaarden van de AVG. 
Uit de beantwoording op deze Kamervragen kan worden afgeleid is dat er nog geen uitzicht is 
op een nieuw adequaatheidsbesluit voor het gegevensverkeer tussen de EU en de VS. 

3.3  Autoriteit Persoonsgegevens over het gebruik van camera’s met 
 gezichtsherkenning 

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft geïnventariseerd waar 
gezichtsherkenningscamera’s het meest worden ingezet. De AP laat weten dat zij heeft gemerkt 
dat organisaties vaak niet goed weten wat de regels voor gezichtsherkenning zijn. Zo zijn er 
steeds meer winkels die gezichtsherkenning gebruiken om winkeldiefstal te voorkomen, terwijl 
dit niet mag. Om te voorkomen dat bedrijven en overheidsorganisaties ongeoorloofd gebruik 
maken van gezichtsherkenning, gaat de AP gericht voorlichten in de sectoren waar veel 
organisaties overwegen camera’s met gezichtsherkenning op te hangen. 

Als gezichtsherkenning wordt ingezet voor beveiligings- of authenticatiedoeleinden. Dit kan 
alleen als het een ‘algemeen zwaarwegend belang’ dient. Hierbij noemt de AP de beveiliging 
van een kerncentrale als voorbeeld van een algemeen zwaarwegend belang. De beveiliging 
van een winkel is echter niet zo belangrijk dat daarvoor biometrische gegevens mogen worden 
verwerkt. 
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Deze camera’s verwerken namelijk biometrische gegevens. Volgens de AVG moeten 
biometrische gegevens, wanneer ze worden gebruikt om iemand te identificeren, worden 
aangemerkt als bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens mogen op grond 
van artikel 9 AVG in beginsel niet worden verwerkt, tenzij er sprake is van een 
uitzonderingsgrond. De twee meest voor de hand liggende uitzonderingsgronden zijn: 

 - Als uitdrukkelijke toestemming is gegeven door de persoon die wordt gefilmd. Dit is  
   lastig omdat bijvoorbeeld bij een winkel niet aan elke klant toestemming kan worden  
   gevraagd voordat zij in beeld komen. 

Als gezichtsherkenning wordt ingezet voor beveiligings- of authenticatiedoeleinden. Dit kan 
alleen als het een ‘algemeen zwaarwegend belang’ dient. Hierbij noemt de AP de beveiliging 
van een kerncentrale als voorbeeld van een algemeen zwaarwegend belang. De beveiliging 
van een winkel is echter niet zo belangrijk dat daarvoor biometrische gegevens mogen worden 
verwerkt. 

Het is goed om hierbij de Manfield uitspraak uit 2019 in het achterhoofd te houden. De 
rechter bepaalde dat dit ‘algemene zwaarwegende belang’ voor het verwerken van 
biometrische gegevens niet snel wordt aangenomen. De schoenenwinkel verplichte 
werknemers om via een vingerafdruk in te loggen in het nieuwe kassasysteem. Het bedrijf had 
eerder te maken gehad met fraude en vond een systeem waarbij een pas werd gebruikt niet 
veilig genoeg. Toch oordeelde de rechter dat niet sprake was van een ‘algemeen zwaarwegend 
belang’ en dat er eerst minder ingrijpende middelen, zoals normale beveiligingscamera’s en 
alarmpoortjes, moesten worden ingezet.  

Het is goed dat de AP onderzoek doet naar het gebruik van camera’s met gezichtsherkenning. 
Het gebruik van gezichtsherkenning kan voor bovengenoemde organisaties een makkelijke 
oplossing lijken, maar bij de verwerking van bijzondere persoonsgegevens geldt een strenge 
‘nee, tenzij’. 
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3. NATIONALE RECHTSPRAAK 
Hoogtepunten: 
 - Rechtbank Den Haag: IP-adres kwalificeert niet als persoonsgegevens in de zaak en 
   valt dus niet onder het inzagerecht 
 - Raad van State: Belangen van betrokken onvoldoende gewogen door de minister 
   bij inzageverzoek

14



3.1 ECLI:NL:RBDHA:2020:9590 inzageverzoek persoonsgegevens bij de  
 Gemeente Den Haag 

In deze zaak doet de eiser een beroep op het inzagerecht van artikel 15 AVG. Op basis van dit 
artikel kan eiser van de verweerder, in dit geval de Gemeente Den Haag (‘Gemeente’), 
verlangen dat de Gemeente aan eiser meedeelt of de Gemeente persoonsgegevens over eiser 
verwerkt. Als dat het geval is maakt eiser aanspraak op inzage in deze gegevens, alsmede op 
verstrekking van de informatie die in sub a t/m h van artikel 15 AVG is omschreven.  

De Gemeente heeft eiser het gevraagde overzicht van de verwerkte persoonsgegevens 
gestuurd. Volgens eiser is dit overzicht echter niet compleet. Hij stelt onder andere dat de 
verwerking van zijn IP-adres in het overzicht ontbreekt.  Eiser betoogt namelijk dat zijn IP-adres 
een persoonsgegeven is.  

De rechter oordeelt dat de Gemeente aannemelijk heeft gemaakt dat binnen de Gemeente 
geen IP-adressen worden vastgelegd, opgeslagen en gekoppeld aan personen, waardoor 
ook geen directe of indirecte herleidbaarheid is tot personen. De gemeente Den Haag heeft 
volgens de rechtbank terecht gesteld dat IP-adressen inderdaad herleidbaar kunnen zijn tot 
een persoon, maar dat daar middelen moeten worden ingezet om dit te kunnen vaststellen. 
De Gemeente heeft daarbij aangegeven dat het ‘ondoenlijk qua tijd en mankracht is om van 
alle burgers met wie gecommuniceerd wordt, de identificatie via een IP-adres te achterhalen’. 
Daarbij acht rechtbank het van belang dat de Gemeente niet zelf de beschikking heeft over de 
gegevens om een koppeling tussen IP-adres en burger te maken, maar hier gegevens van een 
Internet Service Provider voor nodig zijn.  

Nu de verwerking een excessieve inspanning van verweerder vergt, waardoor het gevaar voor 
identificatie in de praktijk onbeduidend is, kan het IP-adres niet beschouwd worden als een 
persoonsgegeven, aldus de rechtbank.  

Dit is een opvallende uitspraak nu het Europese Hof van Justitie in de zaak Breyer/ Duitsland 
heeft geoordeeld dat een IP-adres wel als een persoonsgegeven kwalificeert. Volgens het Hof 
moet zelfs een dynamisch IP-adres als persoonsgegeven worden aangemerkt, als de aanbieder 
van de dienst wettige middelen tot zijn beschikking heeft om de aanvullende identificerende 
gegevens van de internetaanbieder te verkrijgen. Het Hof gaat er dus vanuit dat zelfs als een 
verwerkingsverantwoordelijke twee andere partijen (het OM en de internetaanbieder) nodig 
heeft om extra informatie te verkrijgen om een persoon te identificeren, niet kwalificeert als 
een excessieve inspanning van de verwerkingsverantwoordelijke. De rechtbank lijkt het begrip 
‘excessieve inspanning’ in deze uitspraak nauwer te interpreteren.  

3.2  ECLI:NL:RVS:2020:2559 recht op kopie persoonsgegevens moet geen  
 afbreuk doen aan rechten en vrijheden van anderen. 

Deze uitspraak van de Raad van Statie ziet wederom op artikel 15 van de AVG, het inzagerecht. 
Artikel 15 lid 4 AVG vereist dat het recht om een kopie te verkrijgen van de persoonsgegevens 
geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van anderen. Voordat een kopie verstrekt wordt 
is dus een belangenafweging vereist. 

Het gaat hier om een conflict tussen vader en moeder, die niet meer bij elkaar zijn en die allebei 
het raadsdossier over hun zoon van de Raad van de Kinderbescherming willen inzien.  Bij de 
beoordeling van het inzageverzoek van de vader heeft de minister van Rechtsbescherming 
gevraagd of de moeder bezwaar heeft tegen inzage en afgifte van het raadsdossier. Moeder 
heeft niet ingestemd met de verstrekking van het raadsdossier.  
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De minister heeft echter beslist dat de vader recht heeft op inzage of een afschrift van het 
dossier.  De minister overwoog dat de informatie uit het dossier voor vader al grotendeels 
kenbaar is, en voor wat betreft de niet-kenbare informatie is deze niet zodanig bezwaarlijk voor 
moeder dat van inzage moet worden afgezien.  

Na ingesteld beroep door moeder is de zaak bij de rechtbank Den Haag terecht gekomen, die 
haar beroep ongegrond verklaarde en zo mee ging met de minister. Hiertegen is de moeder 
in hoger beroep gegaan. Zij stelt dat het niet kan dat een persoon op grond van artikel 15 AVG 
recht heeft op inzage van de privégegevens van een derde, indien de derde hier zelf niet mee 
instemt.  

De Raad van de Kinderbescherming heeft toegelicht dat als uitgangspunt alle informatie uit 
het raadsdossier tussen ouders mag worden uitgewisseld, omdat dit onder andere helpt bij het 
uitvoeren van zijn taak. Echter, de Raad van State stelt dat artikel 15 lid 1 AVG de betrokkene 
slechts het recht geeft om informatie te verkrijgen over de hem betreffende persoonsgegevens, 
en dus geen grondslag biedt om persoonsgegevens aan derden te verstrekken. De Raad van 
State slaat hier dus een andere richting in dan de minister en de rechtbank. 

De Raad van State betoogt verder dat uit artikel 15 lid 4 en overweging 63 van de AVG blijkt dat 
het recht om een kopie te verkrijgen van de persoonsgegevens geen afbreuk mag doen aan de 
rechten en vrijheden van anderen. ‘’Gelet op de hele systematiek van artikel 15 van de AVG is 
het verstrekken van een kopie van een document waarin persoonsgegevens zijn vervat daarom 
niet altijd noodzakelijk’’. Nu het verstrekken van een kopie aan vader zou betekenen dat de 
persoonsgegevens van de ex-vriendin ook worden verstrekt is het betoog van de ex-vriendin 
aan te merken als een beroep op artikel 15 lid 4 AVG.  

 De Raad van State acht de toets ‘geen overmatige ernstige inbreuk’ van de minister te licht, nu 
artikel 15 lid 4 AVG vereist dat helemaal geen afbreuk mag worden gedaan aan de rechten en 
vrijheden van moeder. De minister heeft onvoldoende gemotiveerd waarom het verstrekken 
van de gegevens aan de vader, door middel van het verstrekken van gegevens over de moeder, 
in dit geval in overeenstemming is met artikel 15 lid 4 AVG.  

Uit dit arrest kan worden opgemaakt dat het recht van inzage van artikel 15 AVG niet in alle 
gevallen prevaleert boven het belang van een derde. Wanneer dit het geval is, moet er
 specifiek en voldoende gemotiveerd worden waarom het verstrekken van deze gegevens in 
overeenstemming is met artikel 15 lid 4 van de AVG.   
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4.  EUROPESE RECHTSPRAAK EN 
 ONTWIKKELINGEN 

17

Hoogtepunten: 
 - ICO: Boete voor British Airways van 22 miljoen euro
 - Europese Hof: strenge eisen aan verzamelen bulk data voor massa surveillance



4.1  Privacy & Gegevensbescherming 
 Britse privacytoezichthouder ICO geeft British Airways boete van 22   
 miljoen euro 

De ICO (de privacytoezichthouder van het Verenigd Koninkrijk) heeft British Airways (BA) een 
boete opgelegd van omgerekend 22 miljoen euro voor het niet beschermen van de 
persoonlijke en financiële gegevens van meer dan 400.000 van haar klanten.  

De nalatigheid van de Britse vliegtuigmaatschappij kwam aan het licht na een datalek in 2018, 
waarbij cyberaanvallers drie maanden lang toegang hadden tot persoonlijke en 
betaalgegevens van klanten. Deze betaalgegevens omvatte namen, adressen, 
betaalkaartnummers en CVV-nummers. Ook werden er gebruikersnamen en wachtwoorden van 
werknemers buitgemaakt.  

Uit het onderzoek van de ICO kwam naar voren dat de vliegtuigmaatschappij een aanzienlijke 
hoeveelheid persoonsgegevens verwerkte zonder hier adequate veiligheidsmaatregelen voor 
te nemen. Er was ook geen moeite gedaan om de zwakke plekken in de beveiliging op te 
sporen en deze te verhelpen. De ICO is van mening dat BA verschillende maatregelen had 
kunnen nemen om het datalek te voorkomen en dat geen van deze maatregelen tot 
buitensporige kosten of technische belemmeringen zou hebben geleid.  

Bij de vaststelling van de boete is rekening gehouden met de argumenten van BA en de 
economische gevolgen van COVID-19 voor de vliegtuigmaatschappij. De boete is hierdoor 
lager uitgevallen dan initieel gedacht, maar nog steeds de hoogste boete ooit gevorderd door 
de Britse toezichthouder. In de boete is meegenomen dat de ICO het als een ernstige 
tekortkoming acht dat BA het datalek niet zelf heeft ontdekt, en dat ook niet duidelijk is of en 
wanneer dat wel zou zijn ontdekt. Vanwege het grote aantal getroffen personen en de 
eventuele financiële schade is de boete rechtvaardig geacht.  

De ICO treedt in deze zaak op als leidende toezichthoudende autoriteit en stelde het 
onderzoek naar BA in namens alle EU-autoriteiten. Laatstgenoemde hebben de sancties en 
maatregelen goedgekeurd.  

4.2  Europees Hof van Justitie stelt strenge eisen aan het verzamelen van  
 bulkdata voor massa surveillance  

Het Europese Hof van Justitie heeft op 6 oktober van dit jaar uitspraak gedaan over het op 
grote schaal verzamelen en opslaan van telecom- en internetdata, ook wel massasurveillance 
genoemd. Het Hof bekeek hiervoor drie afzonderlijke zaken uit Frankrijk, het Verenigd 
Koninkrijk en België.   

Aanleiding voor deze uitspraak noemt het Hof de uitspraken Tele2 Sverige en Watson and 
Others waarin het Hof oordeelde dat lidstaten aanbieders van elektronische 
communicatiediensten niet kunnen verplichten om verkeersgegevens  en locatiegegevens 
ongespecificeerd te bewaren. Bij bepaalde lidstaten is hierdoor de vrees gewekt dat hen 
wellicht een instrument is ontnomen om de nationale veiligheid te waarborgen en de 
criminaliteit te bestrijden.  Lidstaten willen dat diensten deze gegevens preventief opslaan met 
het oog op de bescherming van de nationale veiligheid en de bestrijding van criminaliteit.  

De afzonderlijke zaken uit Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en België waren door verschillende 
burgerrechten- en privacy organisaties ingesteld die het niet eens waren met de 
verzamelingspraktijken en de bevoegdheden van deze overheden.  
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Het Europese Hof van Justitie heeft de burgerrechtenorganisaties gelijk gegeven en 
geoordeeld dat het verzamelen en opslaan van gegevens zoals telecom- en internetdata in 
strijd is met de dataretentieverordening. Lidstaten hadden hun twijfels over de toepasbaarheid 
van deze verordening op de betrokken nationale wetgeving, aangezien deze tot doel heeft de 
nationale veiligheid, die uitsluitend onder de bevoegdheden van de lidstaten valt, te 
waarborgen. Het Hof neemt deze twijfels weg door te oordelen dat wanneer lidstaten 
aanbieders van communicatiediensten verplichten om verkeersgegevens en locatiegegevens 
te bewaren en door te geven aan de nationale veiligheidsdiensten, dit binnen de werkingssfeer 
van deze richtlijn valt. Hierbij betoogt het Hof dat:  

 - De richtlijn, gelezen in het licht van het Handvest van de Grondrechten van de Europese  
   Unie, zich verzet tegen een nationale regeling die aanbieders verplicht tot algemene  
   overdracht van verkeers- en locatiegegevens aan inlichtingendiensten voor de nationale  
   veiligheid; en  
 - dat de richtlijn zich verzet tegen wettelijke maatregelen die deze aanbieders verplichten  
   tot het algemeen en zonder onderscheid bewaren van verkeers- en locatiegegevens als  
   preventieve maatregelen. 

Deze verplichting om dergelijke gegevens op algemene en ongespecificeerde wijze door te 
geven en te bewaren vormen een bijzonder ernstige aantasting van de door het Handvest 
gewaarborgde grondrechten. Wanneer een lidstaat daarentegen wordt geconfronteerd met 
een ernstige bedreiging van de nationale veiligheid, kan een lidstaat aanbieders van 
elektronische communicatiediensten verplichten om verkeers- en locatiegegevens algemeen 
en zonder onderscheid te bewaren. Hierbij is vereist dat het bevel alleen voor een strikt 
noodzakelijke termijn geldig is. Daarnaast moet een rechter of een onafhankelijk orgaan, dat 
bindend uitspraak kan doen, toetsen of aan deze twee vereisten is voldaan. Hiermee maakt het 
Europese Hof van Justitie duidelijk dat dataverzameling op zo’n grote schaal de uitzondering 
moet zijn en niet de wettelijke regel.  
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