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Beste lezer,

Ook deze maand zijn er weer veel interessante ontwikkelingen te melden op 
het gebied van privacy en gegevensbescherming. De European Data Protection 
Board vergaderde deze maand, in verband met het zomerreces, niet, maar op 
nationaal niveau gebeurde daarentegen wel weer een hoop waar we u graag 
over informeren. 

In deze editie gaan we uitgebreid in op de ontwikkelingen omtrent de 
‘CoronaMelder’. Deze app moet de GGD helpen bij het bron- en contact-
onderzoek naar aanleiding van vastgestelde coronabesmettingen. De app zou 
landelijk uitgerold worden op 1 september jl., maar deze streefdatum is niet 
gehaald. De verwachting is dat de app alsnog deze maand landelijk beschikbaar 
wordt gesteld. Naar aanleiding van een adviesaanvraag van Minister de Jonge, 
heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (‘AP’) advies uitgebracht ten aanzien 
van de Data Protection Impact Assessment die is uitgevoerd met betrekking 
tot de CoronaMelder.  De AP heeft een negatief advies gegeven en adviseert 
niet te starten met de CoronaMelder voordat de adviezen van de AP zijn 
opgevolgd. Deze adviezen zien er met name op bij wetgeving vast te leggen 
dat de CoronaMelder mag worden gebruikt, goede afspraken te maken met 
partij die de backend server gaat hosten en afspraken te maken met Google 
en Apple over het Google Apple Exposure Notification Framewerk, waar bij de 
app gebruik van wordt gemaakt. 

De Landsadvocaat heeft een juridische analyse uitgevoerd ten aanzien van 
het advies van de AP. Ondanks dat zij aangeven dat het advies van de AP veel 
bruikbare adviezen bevat, plaatsen zij ook enkele kritische kanttekeningen bij 
de conclusies van de AP. Minister de Jonge heeft, met inachtneming van alle 
adviezen en uitgevoerde analyses, toch besloten een spoedwet in het leven te 
roepen. De spoedwet ligt inmiddels bij de Kamer. Het is nog even afwachten 
wanneer deze wordt aangenomen. 
Andere interessant nieuws deze maand, is een uitspraak van het 
Gerechtshof ’s Hertogenbosch. Het hof heeft geoordeeld dat de grondslag 
wettelijke verplichting ruim moet worden geïnterpreteerd in het kader van 
kredietbeoordelingen door banken. Het alternatief, een gedeeltelijk beroep op 
het gerechtvaardigd belang, is volgens het Gerechtshof niet werkbaar in het 
kader van een adequate en wettelijk verplichte kredietregistratie. 
Al het bovenstaande en meer relevante (Europese) nieuwsberichten en 
uitspraken, kunt u in deze editie van de kennisdeling terugvinden. 

Heel veel leesplezier!

Bart Schermer (Partner bij Considerati)
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Het team van Considerati

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.
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1.1 AP KEURT GEDRAGSCODE NLDIGITAL GOED

1.2 AP: UPDATE ONDERZOEK SMART CITIES

1.3 MASSACLAIM TEGEN ORACLE EN SALESFORCE OM 
PRIVACYSCHENDINGEN

1. NATIONAAL NIEUWS



1.1  AP KEURT GEDRAGSCODE NLDIGITAL GOED 
De AP heeft de Data Pro Code van branchevereniging NLdigital (voorheen Nederland 
ICT) goedgekeurd. Dit betreft een gedragscode waarbij organisaties in de ICT-sector zich 
kunnen aansluiten.

Veel van de leden van NLdigital treden voor hun opdrachtgevers op als verwerker van 
persoonsgegevens. De Data Pro Code  (‘Code’) is bedoeld om deze bedrijven te helpen 
om aan de verplichtingen uit de AVG te voldoen. De Code is niet exclusief bestemd voor de 
leden van NLdigital. Iedere verwerker, in deze sector, kan zich (vrijwillig) onderwerpen aan 
de gedragscode. De Code geldt enkel voor verwerkingen in Nederland en is goedgekeurd 
onder de opschortende voorwaarde dat binnen twee jaar na bekendmaking van het besluit 
een orgaan is ingesteld dat het toezicht uitoefent op de gedragscode. 

De Code is de eerste gedragscode onder de AVG (artikel 40 AVG) die de AP heeft 
goedgekeurd. Op grond van artikel 40 AVG kunnen verenigingen en andere organen die 
categorieën van verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers vertegenwoordigen, een 
gedragscode opstellen. Deze gedragscode dient er met name toe om de toepassing van 
de AVG nader toe te lichten en de naleving van de AVG binnen de groep te bevorderen. 

De Code biedt aangesloten ICT-bedrijven een aantal praktische uitwerkingen van open 
normen uit de AVG, zoals de informatieplicht. Als bijlage bij de Code is onder meer het 
Data Pro Statement gevoegd; een verklaring waarmee bedrijven potentiële klanten 
kunnen informeren over de waarborgen die zij bieden als het gaat om de bescherming van 
persoonsgegevens.

Zoals hiervoor aangegeven kan een branche of sector die een gedragscode heeft opgesteld, 
deze ter goedkeuring voorleggen aan de AP. Wanneer de AP de gedragscode goedkeurt, 
betreft het een officiële gedragscode als bedoeld in artikel 40 AVG en wordt deze ook 
gepubliceerd. De AP keurt een gedragscode goed, wanneer deze voldoet aan de eisen 
voor een gedragscode. 

Hieronder een korte opsomming van eisen waar de AP naar kijkt bij goedkeuring van een 
gedragscode:

• De aanvrager is een vertegenwoordiger van een bepaalde groep verantwoordelijken 
of verwerkers. Deze groep kan een branche of sector zijn. De groep kan ook bestaan 
uit verantwoordelijken of verwerkers die uit verschillende branches of sectoren komen, 
maar die wel dezelfde soort verwerking uitvoeren.

• De aanvrager heeft bij het opstellen van de gedragscode overleg gevoerd met 
belanghebbenden en, waar mogelijk, ook met betrokkenen (de mensen van wie de 
persoonsgegevens binnen de groep worden verwerkt). De aanvrager moet laten zien 
dat in de gedragscode rekening is gehouden met de bijdragen en standpunten van de 
belanghebbenden en, indien gesproken, betrokkenen. 

• De gedragscode is in overeenstemming met de AVG en biedt voldoende passende 
waarborgen.
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https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/besluit_gedragscode_data_pro_code.pdf
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• De gedragscode is concreter dan de AVG.

• De gedragscode is een juiste toepassing van de AVG en bevordert een doeltreffende 
uitvoering van de AVG. Daarbij dient de aanvrager rekening te houden met het 
specifieke karakter van de verwerkingen in de groep.

Een belangrijk onderdeel van de gedragscode, betreft onder meer dat ook toezicht moet 
worden gehouden op de gedragscode. Dit moet door het instellen van een toezichthoudend 
orgaan. Dit orgaan controleert de naleving van de gedragscode, beoordeelt of de 
aangesloten partijen in aanmerking komen om de gedragscode toe te passen en behandelt 
klachten over inbreuken op de gedragscode. In de Code is opgenomen dat de Data Pro 
Toezichthouder belast is met het houden van toezicht. Dit toezichthoudend orgaan op dit 
moment nog niet officieel ingesteld. 

De AP moet het toezichthoudend orgaan accrediteren (artikel 41 AVG). Alvorens de AP dit 
kan doen, dient de AP eerst accreditatiecriteria op te stellen en deze voor advies voor te 
leggen aan de European Data Protection Board (‘EDPB’). De AP heeft dit inmiddels gedaan, 
maar heeft nog geen advies van de EDPB ontvangen. Uitsluitsel hierover wordt eind van dit 
jaar verwacht. 

  

1.2 AP: UPDATE ONDERZOEK SMART CITIES 
De AP startte in het najaar van 2019 een onderzoek naar de ontwikkeling van smart cities. 
De AP brengt in kaart op welke manier gemeenten omgaan met de privacy van inwoners 
en bezoekers. Inmiddels kan de AP de eerste uitkomsten delen, die interessant zijn voor 
gemeenten. De AP verwacht het onderzoek na de zomer af te ronden. 

Het onderzoek richt zich op gegevensverwerkingen in de openbare ruimte met sensoren 
en andere technologieën. AP: ‘je verwacht een zekere mate van anonimiteit als je op straat 
loopt, maar in werkelijkheid hangen er steeds meer camera’s en sensoren van gemeenten 
en bedrijven die je registreren of volgen, soms zonder dat je het meteen door hebt.’

Het is verplicht om een Data Protection Impact Assessment (‘DPIA’) uit te voeren bij de 
ontwikkeling van smart city-toepassingen. Gemeenten moeten door het uitvoeren van een 
DPIA in kaart brengen welke privacyrisico’s er komen kijken bij het ontwikkelen van smart 
city-toepassingen. Deze privacyrisico’s moeten gemeenten beheersbaar maken vóór de 
start van de verwerking van de persoonsgegevens – ook als het gaat om kleinschalige pilots. 

De AP heeft de DPIA’s van de smart city-toepassingen opgevraagd. Naar aanleiding van de 
opgevraagde DPIA’s, geeft de AP enkele tips mee. Zij wijzen bijvoorbeeld op het belang van 
de kwaliteit van een DPIA en geven daarbij aan dat helder in kaart moet worden gebracht 
welke gegevens worden verwerkt en door middel van welke technologie. Ook is het van 
belang een DPIA actueel te houden; geborgd dient te worden dat eens in de zoveel tijd 
wordt gecontroleerd of de verwerking die wordt uitgevoerd nog overeenkomt met de DPIA, 
dan wel bij een voorgenomen wijziging van het proces dient de DPIA te worden aangepast. 
Het wordt daarnaast aangeraden om burgers te betrekken bij de ontwikkeling van smart 
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https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/onderzoek_smart_cities_update_aug_2020.pdf


city-toepassingen en voor de start van het project om hun mening te vragen. 

Wanneer na uitvoer van de DPIA hoge restrisico’s blijven bestaan, moet de gemeente 
de verwerking in een voorafgaande raadpleging aan de AP voorleggen. Wanneer een 
voorafgaande raadpleging benodigd is, heeft de AP ongeveer 8 tot 14 weken de tijd nodig 
om deze te beoordelen. Het is voor gemeenten van belang hiermee rekening te houden en 
dan ook tijdig te starten met de uitvoer van een DPIA.

Gemeenten opereren vaak niet alleen bij smart city-toepassingen, maar werken samen met 
andere partijen. Juist bij samenwerkingsverbanden is van belang dat gemeenten duidelijk 
in beeld brengen wie waarvoor verantwoordelijk is en welke personen en instanties bij de 
toepassing van smart-citytoepassingen betrokken zijn. 

Ook bij de bestrijding van het coronavirus zijn slimme toepassingen in de openbare ruimte 
soms een uitkomst. Het in kaart brengen van de bewegingen van individuen brengt echter 
grote privacyrisico’s met zich mee. Dit kan alleen als:

a) het strikt noodzakelijk is;

b) het effect zal hebben op de bestrijding van het virus; en

c) minder ingrijpende maatregelen niet mogelijk zijn. 

Vanwege de coronacrisis en de gevolgen daarvan voor de AP, neemt het onderzoek iets 
meer tijd in beslag dan oorspronkelijk de bedoeling was. De resultaten zullen een overzicht 
bevatten van best practices, best lessons en aandachtspunten bij de ontwikkeling van 
smart city-toepassingen. Zodra de resultaten van het onderzoek bekend zijn, zal u daarover 
geïnformeerd worden in ons kennisdocument. 

1.3 MASSACLAIM TEGEN ORACLE EN SALESFORCE OM 
PRIVACYSCHENDINGEN 
Een Nederlands collectief, The Privacy Collective dient een massaclaim in tegen 
Amerikaanse techbedrijven, Oracle en Salesforce, vanwege het schenden van privacy van 
internetgebruikers. 

De claim richt zich op het verzamelen, bundelen en verkopen van digitale profielen van 
Nederlandse internetgebruikers, zonder hun toestemming. Salesforce, verkoper van 
software voor relatiebeheer, en softwareleverancier Oracle verrijken de gegevens van 
klanten met andere databronnen, dit kunnen onder meer gegevens betreffen over het 
bezit van huisdieren tot aan postcode en inkomen. Daarnaast worden persoonsgegevens 
verzameld door cookies op websites die internetgebruikers volgen in hun surfgedrag. 

Salesforce zegt in een reactie op de hoogte te zijn van de claim. ‘We zijn het niet eens met 
de aantijgingen en van plan aan te tonen dat ze ongegrond zijn’, stelt Salesforce Nederland-
baas Michiel van Vlimmeren. Oracle zegt in een reactie maar beperkt data in de Europese 
Unie (‘EU’) te verzamelen en ‘geen directe rol’ te spelen bij digitale advertentieveilingen. 
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https://nos.nl/artikel/2344048-nederlandse-massaclaim-tegen-amerikaanse-techbedrijven-om-privacyschending.html


Het noemt de claim dan ook ‘niet-gefundeerd’ en spreekt van een misleidende rechtszaak.

De omvang van de claim schat de Stichting op miljarden euro’s. Voor het zover is, zal 
eerst voor de rechter duidelijk moeten worden of er sprake is van een overtreding van de 
privacyregels.  
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2.1 CORONA-APP ‘CORONAMELDER’ BESCHIKBAAR IN APPLE APP 
STORE EN GOOGLE PLAY STORE  
Vanaf maandag 17 augustus is de CoronaMelder beschikbaar in de Apple App Store en 
Google Play Store. De app moet het bron- en contactonderzoek van de GGD ondersteunen 
in de strijd tegen het coronavirus. De app wordt in eerste instantie getest in Drenthe, 
Overijssel en delen van Gelderland, maar is wel al beschikbaar in het hele land. Minister 
de Jonge was voornemens de app op 1 september jl. landelijk uit te rollen, maar dat 
voornemen is niet gehaald.  

De app genereert een willekeurige code die elke vijftien minuten verandert. Deze code 
wordt via bluetooth door de telefoon van een gebruiker uitgezonden. De app, van andere 
gebruikers die bij u in de buurt zijn geweest, registreert deze code. De uitgezonden codes 
worden op de telefoons van deze andere gebruikers opgeslagen en automatisch na 
veertien dagen verwijderd. Enkel de codes worden opgeslagen; er wordt dan ook geen 
andere informatie opgeslagen die door een betreffende gebruiker naar een gebruiker te 
herleiden is.  

Wanneer een contact met het coronavirus is besmet, ontvangt de gebruiker – wanneer het 
betreffende contact toestemming heeft gegeven voor het valideren van de besmetting in 
de app – een notificatie. In de waarschuwing staat wanneer dit betreffende contact besmet 
is geraakt en wordt een advies meegegeven (opletten op klachten, contact opnemen met 
GGD). De app heeft zelf al een risico-inschatting gemaakt, op basis van de duur van het 
contact en de dagen die tussen het contact en de besmetting hebben gezeten, of het 
benodigd is een betreffende gebruiker een notificatie te versturen. 

Meer gegevens worden in de waarschuwing niet gedeeld. Zo worden uw naam en gps- of 
locatiegegevens niet gebruikt of bewaard. De app gebruikt alleen anonieme Bluetooth-
codes om te zien bij wie u in de buurt bent geweest.

2.2 ADVIES AP OP DPIA ‘CORONAMELDER’ 
Door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (‘VWS’) en de GGD’en in 
Nederland is een DPIA uitgevoerd ten aanzien van de CoronaMelder. In het kennisdocument 
van de maand juli zijn we hier nader op in gegaan. Minister de Jonge van VWS heeft de 
DPIA ter advies voorgelegd aan de AP. De AP heeft dit opgevat als een zogenaamde 
voorafgaande raadpleging als bedoeld in artikel 36 AVG en advies uitgebracht ten aanzien 
van de DPIA. De AP adviseert om nog niet te starten met de voorgenomen verwerking 
totdat de in het advies genoemde maatregelen zijn getroffen en de adviezen in acht zijn 
genomen.

Het eerste advies van de AP richt zich op het gebruik van het Google Apple Exposure 
Notification framework (‘Framework’). De notificatie-app maakt gebruik van dit Framework, 
dat recent geïntegreerd is in de mobiele besturingssystemen van Google, Apple en 
Bluetooth Low. Een samenwerking tussen Google en Apple resulteerde in het Framework. 

https://www.security.nl/posting/667961/Corona-app+CoronaMelder+beschikbaar+in+App+Store+en+Play+Store
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z14779&did=2020D31780
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Het Framework heeft de intentie om wereldwijd overheden en gezondheidsautoriteiten 
op een privacyvriendelijke manier te ondersteunen in het bron- en contactonderzoek. 
Het Framework maakt, in de vorm van een API, functionaliteiten van de hardware en het 
besturingssysteem toegankelijk voor softwareontwikkelaars van de gezondheidsautoriteiten. 
Deze kunnen een app bouwen om gebruik te maken van de functionaliteiten, zo ook de 
Nederlandse app. 

Het Framework zal uit twee fasen bestaan, namelijk de eerste fase waar de notificatie-app 
op aansluit en een tweede fase waarin het Framework, volgens Google en Apple, ook 
zelfstandig zou moeten gaan functioneren. Op dit moment wordt enkel gebruik gemaakt 
van fase één.

De AP is van mening dat de afspraken gemaakt dienen te worden met Google en Apple over 
het Framework. Het is namelijk onvoldoende duidelijk of, en zo ja welke, persoonsgegevens 
door Google en Apple worden verwerkt via het aanbieden van het Framework. Ook 
is onduidelijk of Google en Apple het doel en middelen van de verwerking bepalen en 
daarmee (mede) verwerkingsverantwoordelijke zijn. 

Ten tweede concludeert de AP dat toestemming als grondslag, gelet op de voorziene 
wijze van verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens, minder gepast is. Met het 
gerechtvaardigd gebruik van toestemming als grondslag, hangt namelijk samen dat de 
betrokkene ‘sterk’ de controle heeft over de verwerking van diens persoonsgegevens. 
Intrekking van de toestemming of het maken van bezwaar tegen de verwerking, is bij het 
gebruik van de CoronaMelder echter nauwelijks realiseerbaar volgens de AP. Zo kan een 
betrokkene door intrekking van een eenmaal gegeven toestemming weliswaar de verdere 
verzameling van persoonsgegevens voorkomen, maar kan niet na een beroep op het recht 
om vergeten te worden, de verwijdering van al verzamelde persoonsgegevens worden 
bewerkstelligd. De uitgezonden codes zullen namelijk nog 14 dagen, na contact met 
andere gebruikers, op de telefoons van deze gebruikers opgeslagen staan. Ook kan een 
na de door gebruiker ingevoerde melding over een coronabesmetting de verwerking via 
de backend server niet meer ongedaan worden gemaakt. Tot minstens 24 uur na intrekking 
van de toestemming en/of verwijdering wordt de melding nog bewaard. Daarom adviseert 
de AP om door middel van aanvullende tijdelijke wetgeving een wettelijke grondslag te 
creëren voor de voorgenomen verwerking.

Ten derde constateert de AP dat de maatregelen die getroffen waren door de Belastingdienst, 
die in beginsel de backend server zou hosten, onvoldoende waarborgen boden voor de 
voorgenomen verwerking. De Belastingdienst heeft zich inmiddels teruggetrokken van 
het hosten van de backend server. De nieuwe hostingpartij zal moeten voldoen aan de 
eisen uit de AVG. Dat wil zeggen dat deze partij passende technische en organisatorische 
maatregelen moet treffen. Er dient een verwerkersovereenkomst met deze partij te worden 
afgesloten. Na de start van de verwerking dienen de verwerkingsverantwoordelijken de 
maatregelen te monitoren en waar nodig te versterken. 
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2.3 ANALYSE LANDSADVOCAAT TEN AANZIEN VAN ADVIES AP
De Landsadvocaat heeft in opdracht van Minister de Jonge van VWS een analyse 
uitgevoerd ten aanzien van het advies van de AP op de uitgevoerde DPIA ten aanzien van 
de ‘CoronaMelder’. Hoewel het advies volgens de Landsadvocaat zeker een meerwaarde 
biedt voor de voltooiing van de app, worden ook enkele kanttekeningen bij conclusies van 
de AP geplaatst.

Er wordt allereerst ingegaan op het feit dat de AP haar advies heeft aangemerkt als een 
advies op een voorafgaande raadpleging. Uit de DPIA blijkt dat, na doorvoering van de 
in de DPIA opgesomde mitigerende maatregelen, geen hoge restrisico’s bestaan voor de 
rechten en vrijheden van betrokkenen. Daarom was er, op grond van artikel 36 AVG, geen 
aanleiding tot een verzoek om voorafgaande raadpleging. De Landsadvocaat vraagt zich 
af of de AVG de toezichthouder de ruimte biedt om dit verzoek ambtshalve op te vatten als 
een verzoek op voorafgaande raadpleging.

In de analyse wordt daarnaast uitvoerig ingegaan op de conclusie van de AP dat 
(uitdrukkelijke) toestemming in dit geval geen passende grondslag biedt. De landsadvocaat 
is van mening dat uitdrukkelijke toestemming in dit geval voor de verwerking van (bijzondere) 
persoonsgegevens wel een mogelijkheid kan zijn. 

De app is op een dusdanig wijze ingericht dat in de meeste fasen van de verwerking 
herleidbaarheid tot de persoon is uitgesloten. De grondslag uitdrukkelijke toestemming 
is meer een vangnet voor het uitzonderlijke geval dat de gegevens die door middel van 
de CoronaMelder verwerkt worden kwalificeren als persoonsgegevens. Daarnaast is de 
uitdrukkelijke toestemming zodanig ingericht dat wordt voldaan aan de wettelijke vereisten 
die voor uitdrukkelijke toestemming gelden, waarbij meermalen wordt gewezen op het 
feit dat de gebruiker de volledige vrijheid heeft om er zelf voor te kiezen de app wel of 
niet te installeren. Bovendien zijn voor de gebruiker geen nadelige gevolgen als ervoor 
wordt gekozen de app niet te installeren, een al gerealiseerde installatie ongedaan wordt 
gemaakt of wanneer de app pas in een latere fase wordt gebruikt. Ook de door de AP 
gelegde relatie tussen enerzijds de gestelde onmogelijkheid om de verwerking te baseren 
op toestemming van de gebruiker en anderzijds de uitoefening van het recht op wissing 
roept vragen op, die in het advies van de AP niet beantwoord worden.

De European Data Protection Board heeft daarnaast het gebruik van uitdrukkelijke 
toestemming onderkend als grondslag voor de notificatieapp. Daarnaast wordt de app in 
andere lidstaten ook gebruikt op basis van (uitdrukkelijke) toestemming van betrokkenen. 
Onduidelijk is het volgens de Landsadvocaat waarom de situatie in termen van de AVG in 
Nederland zodanig afwijkt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de toestemming van 
de gebruiker. 

In de analyse wordt ook opgemerkt dat de AP in haar advies te weinig aandacht heeft voor 
de buitengewone omstandigheden die aanleiding waren voor de ontwikkeling van de app. 
Er is sprake van zwaarwegende en dringende redenen die noodzakelijk maken dat, er op 
korte termijn, effectieve maatregelen worden genomen om de pandemie te bestrijden. Dit 
wordt in het advies van de AP te weinig onderkend. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-app/documenten/publicaties/2020/08/17/juridische-analyse-landsadvocaat-op-advies-autoriteit-persoonsgegevens
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Ten slotte wordt geconcludeerd dat Google en Apple niet kunnen worden gekwalificeerd als 
verwerkingsverantwoordelijke of verwerker bij deze voorgenomen verwerking. Zij bepalen 
namelijk niet het doel en de middelen van de verwerking van de persoonsgegevens. 
Daarmee zijn deze partijen geen verwerkingsverantwoordelijken. Daarnaast hebben 
Apple en Google geen toegang tot de gegevens die betrekking hebben op de gebruikers 
en verwerken zij daarmee geen persoonsgegevens. Partijen kunnen daarom niet als 
verwerkingsverantwoordelijke en verwerker worden aangemerkt, maar zijn in dit geval 
slechts leverancier van het door hen ontwikkelde Framework.

2.4 REACTIE MINISTER VAN VWS OP ADVIES AP 
Hoewel Minister de Jonge van VWS het standpunt van de AP vatbaar voor discussie vindt, wil 
de Minister wel een wettelijke grondslag regelen voorafgaand aan de landelijke introductie 
van de app. Daarom is de Minister een spoedwetprocedure gestart om de benodigde 
wettelijke grondslag te regelen voor de beoogde invoeringsdatum van 1 september of in 
ieder geval zo snel mogelijk daarna. 

De concept DPIA zal op basis van het advies van de AP worden aangepast en zo snel 
mogelijk openbaar worden gemaakt. In deze DPIA zal uitgebreider worden beschreven 
op welke wijze is geborgd dat wordt aangesloten bij de beginselen van rechtvaardigheid/
noodzakelijkheid en proportionaliteit. 

Voor de hosting van de backend server heeft de Minister besloten het beheer plaats te 
laten vinden door CIBG (uitvoeringsorganisatie VWS) en de hosting onder te brengen bij 
KPN. De beveiligingsmaatregelen die in de omgeving van de Belastingdienst standaard 
aanwezig waren, zijn ook getroffen in de nieuwe omgeving.

2.5 TIJDELIJKE WET NOTIFICATIEAPPLICATIE COVID-19 
Op 21 augustus jl. is het conceptwetsvoorstel ‘Tijdelijke wet notificatieapplicatie COVID-19’ 
aan de Kamer gestuurd. Door middel van dit conceptwetsvoorstel worden aan de 
Wet publieke gezondheid enkele artikelen toegevoegd. In het conceptwetsvoorstel is 
opgenomen dat bij de bestrijding van de COVDID-19 pandemie gebruik gemaakt mag 
worden van een notificatieapplicatie, voor welk doel deze notificatieapplicatie mag worden 
ingezet, welke gegevens worden verwerkt door middel van de notificatieapplicatie, welke 
organisatie wanneer verwerkingsverantwoordelijke is en welke waarborgen worden 
geboden om de impact op de persoonlijke levenssfeer zo veel als mogelijk te beperken. 
Eén van die waarborgen betreft onder meer een misbruikbepaling waarin is opgenomen 
dat het verboden is een ander te verplichten tot het gebruik van de notificatieapplicatie 
dan wel enig ander vergelijkbaar digitaal middel. 

In het conceptwetsvoorstel wordt daarnaast aandacht besteed aan de wijze waarop 
overtreding van de voorgestelde bepalingen wordt bestraft en na welke duur de bepalingen 
weer komen te vervallen. Op dit laatste zijn echter wel enkele uitzonderingen opgenomen. 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z14779&did=2020D31780
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2020Z14921&dossier=35538
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In de Memorie van Toelichting (‘MvT’) bij het conceptwetsvoorstel wordt nog opgemerkt 
dat het voor de regering het van groot belang is dat het gebruik van de CoronaMelder 
te allen tijde vrijwillig is. Mensen mogen nooit, direct dan wel indirect door wie dan ook 
worden gedwongen tot het gebruik van de CoronaMelder of van andere vergelijkbare 
digitale middelen. Verder wordt nogmaals geëxpliciteerd dat de inzet van een notificatieapp 
onderdeel uitmaakt van de wettelijke taak tot bron- en contactopsporing door de GGD en van 
de taken van de Minister van VWS tot de bevordering van de kwaliteit en doelmatigheid van 
de publieke gezondheidszorg, het zorgdragen voor de landelijke ondersteuningsstructuur 
en het geven van leiden aan infectieziektenbestrijding. De notificatieapp is alleen bedoeld 
voor de bestrijding van het virus, daarom voorziet het conceptwetsvoorstel ook slechts in een 
tijdelijke wijziging van de Wet publieke gezondheid en is een vervalbepaling opgenomen. 

In de MvT  wordt nog ingegaan op het feit dat de CoronaMelder zodanig is ontwikkeld dat 
het risico op de identificatie van gebruikers zo goed als uitgesloten is. Vanuit maximale 
zorgvuldigheid wordt er echter van uitgegaan dat in alle fases van de CoronaMelder 
sprake is van persoonsgegevens. Daarom moet de CoronaMelder aan alle vereisten uit de 
wetgeving op het gebied van privacy- en gegevensbescherming voldoen. Expliciet wordt 
nog ingegaan op het gebruik van het Framework van Google en Apple. Nogmaals wordt 
benadrukt dat deze partijen niet zelfs persoonsgegevens uit de CoronaMelder verwerken als 
zijnde verwerkingsverantwoordelijke of verwerker, noch verwerken zijn persoonsgegeven 
voor andere – eigen – doeleinden. Op grond van het advies van de Raad van State is dit 
in het conceptwetsvoorstel, in artikel 6d, ook vastgelegd. Om alle misverstanden uit te 
sluiten zijn daar bovenop ook schriftelijke afspraken gemaakt met Apple en Google waarin 
is vastgelegd dat zij de gegevens uit de CoronaMelder niet voor andere doelen verwerken. 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2020Z14921&dossier=35538
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3. NEDERLANDSE RECHTSPRAAK

3.1 ECLI:NL:GHSHE:2020:2536 (RECHTMATIGHEIDSGROND 
KREDIETREGISTRATIE BANKEN) – 7 AUGUSTUS 2020  

3.2 ECLI:NL:RBAMS:2020:3945 (ABN AMRO MOET CODERINGEN 
BKR VAN KLANT LATEN VERWIJDEREN) – 14 AUGUSTUS 2020



3.1  ECLI:NL:GHSHE:2020:2536 (RECHTMATIGHEIDSGROND 
KREDIETREGISTRATIE BANKEN) – 7 AUGUSTUS 2020  
In deze uitspraak van het Gerechtshof (‘hof’) ’s-Hertogenbosch (‘Den Bosch’) staat de vraag 
centraal of banken persoonsgegevens mogen verwerken ten behoeve van kredietregistratie 
in het Centraal Krediet Informatiesysteem (‘CKI’), aangeboden door het Bureau Krediet 
Registratie (‘BKR’) op basis van een wettelijke verplichting (artikel 6 lid 1 sub c AVG) zoals 
vastgelegd in de wet op het financieel toezicht (‘Wft’) (r.o. 3.2).

In de uitspraak wordt ingegaan op de visie van de AP waaruit blijkt dat de AP van mening 
is dat de Wft te kortschiet voor het bieden van een wettelijke grondslag. ‘De Wft bevat voor 
kredietaanbieders wel concrete verplichtingen: de verplichting om deel te nemen aan een 
stelsel van kredietregistratie, de verplichting om voor een krediet aan consumenten boven 
de 250 euro gegevens te raadplegen over al verleende kredieten en – meer algemeen – 
de verplichting om voor de totstandkoming van een overeenkomst inzake krediet of een 
belangrijke verhoging van de kredietlimiet informatie in te winnen ter voorkoming van 
overkreditering van de consument.’ 

Deze verplichtingen zijn, aldus de AP, verder niet uitgewerkt. Onder meer regels betreffende 
de vormgeving, bewaartermijnen en waarborgen van het register waarin de kredieten in 
het kader van de uitvoering van die zorgplicht worden geregistreerd ontbreken. Zelfs wie 
zo’n stelsel van kredietregistratie mag of moet beheren is (bewust) niet bepaald. Gelet 
hierop, acht de AP de verwerking enkel mogelijk op grond van artikel 6 lid 1 sub f AVG, het 
gerechtvaardigd belang. 

Het hof deelt deze visie van de AP niet en oordeelt dat niet elke afzonderlijke verwerking 
daarop toegespitste wetgeving vereist. Volstaan kan worden met wetgeving die als basis 
fungeert voor verscheidene verwerkingen op grond van een wettelijke verplichting die op 
de banken rust. Het alternatief, een gedeeltelijk beroep op het gerechtvaardigd belang, 
is volgens het hof niet werkbaar in het kader van een adequate en wettelijk verplichte 
kredietregistratie. 

Dit zou namelijk betekenen dat er aan de ene kant een verplicht systeem is van raadplegen 
van kredietregistratie en daarmee een verplichting tot meewerken aan de instandhouding 
van dat systeem, dat voldoet aan de c-grond (wettelijke verplichting) als duidelijke en 
nauwkeurige rechtsgrond. Terwijl aan de andere kant zelfs de meest voor de hand liggende 
uitvoeringshandelingen als het registreren van kredieten en betalingsgedrag, het delen 
en enige tijd bewaren niet onder de ‘noodzakelijke (verwerking) ter uitvoering van een 
wettelijke verplichting’ zou vallen. (r.o. 3.5.14.)

Daarnaast toetst het hof of de verjaringstermijn van vijf jaar die de BKR hanteert, maar niet 
wettelijk is voorgeschreven, aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit voldoet, 
zoals omschreven in de ‘Santander’ uitspraak van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2011:BQ8097). 
(r.o. 3.6.1.)

Het hof oordeelt dat deze verjaringstermijn voldoet aan de eisen van proportionaliteit 
en subsidiariteit. Zo is deze termijn gelijk aan de looptijd van de meeste 
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https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2020:2536&showbutton=true&keyword=Algemene+verordening+gegevensbescherming
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financieringsovereenkomsten. Dit neemt niet weg dat er in individuele gevallen 
omstandigheden zouden kunnen zijn die nopen tot een korte registratieduur. (r.o. 3.6.4. en 
3.6.5.)

3.2  ECLI:NL:RBAMS:2020:3945 (ABN AMRO MOET CODERINGEN 
BKR VAN KLANT LATEN VERWIJDEREN) – 14 AUGUSTUS 2020 
Betrokkene heeft in 2008 een kredietovereenkomst afgesloten bij ABN-AMRO om zijn 
studie aan de Luchtvaartschool te financieren. Hij heeft deze opleiding afgerond. Wegens 
het feit dat betrokkene geen baan kon vonden in de luchtvaart, ontstonden er in 2012 
achterstanden in de aflossing van deze lening. In 2019 heeft de rechtbank bepaald dat de 
betrokkene in aanmerking komt voor een schone lei. Bij het BKR heeft ABN-AMRO enkele 
kredietregistraties van betrokkene geregistreerd. Na afwijzing van een hypotheekaanvraag 
door betrokkene, heeft een adviseur van betrokkene in 2020 aan ABN-AMRO verzocht de 
registraties in het CKI van het BKR te verwijderen. ABN-AMRO heeft dit verzoek afgewezen. 

Betrokkene stelt bij de rechtbank dat de belangen van ABN-AMRO bij het handhaven van de 
coderingen in het CKI niet opwegen tegen zijn belang van verwijdering daarvan. Dit levert 
namelijk een onevenredige grote impact op de persoonlijke levenssfeer van betrokkene en 
is in strijd met de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. Hij is naar eigen zeggen door 
deze codering namelijk niet in staat om een hypothecaire lening af te sluiten.

ABN-AMRO betwist dat betrokkene een (spoedeisend) belang heeft bij de vordering. 
Betrokkene zou immers ook een huis kunnen huren. Betrokkene heeft zichzelf in deze 
situatie gemanoeuvreerd door een koopovereenkomst aan te gaan. Verder geeft de bank 
aan dat de registraties juist zijn en op goede gronden zijn gedaan. Deze registraties dienen 
ter bescherming van consumenten en kredietverstrekkers. De periode waarin sprake is van 
een schone lei, is volgens de bank te kort om te kunnen concluderen dat er inmiddels 
sprake is van een stabiele financiële situatie. 

De rechtbank oordeelt dat betrokkene wel degelijk een zwaarwegend belang heeft bij het 
kunnen verkrijgen van een voor zijn gezin passende andere woning. Het is niet aannemelijk 
dat betrokkene daarin zal kunnen voorzien door een huurwoning. De kans dat betrokkene 
een hypotheek kan afsluiten als de coderingen in stand blijven is gering. Daarnaast geven 
de codering een onjuist en onvolledig beeld, omdat zij geen melding maken van bijzondere 
omstandigheden die voor een beoordeling van het (financiële) gedrag van betrokkene in 
het verleden van wezenlijk belang zijn.

Het belang van betrokkene weegt de rechtbank dan ook zwaarder dan het handhaven 
van de codering. Handhaving van de codering merkt de rechtbank dan ook aan als 
disproportioneel. ABN-AMRO zal BKR moeten verzoeken de coderingen uit het CKI te 
verwijderen. 

Interessant in deze uitspraak is dat de rechter hier nog uitgaat van een verwerking van 
ABN-AMRO en het BKR op grond van artikel 6 lid 1 sub f, het gerechtvaardigd belang en in 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2020:3945
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deze zaak dan ook geen wettelijke verplichting aanneemt. Ondanks dat deze zaak later is 
gepubliceerd dan de uitspraak van het hof Den Bosch, is deze uitspraak wel op een eerdere 
datum gewezen. Het is afwachten of ABN-AMRO in deze zaak in hoger beroep is gegaan 
en bij de behandeling in hoger beroep een verwijzing zal maken naar de zaak die gediend 
heeft bij het hof Den Bosch. Wordt mogelijk vervolgd. 
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4.1  BRITSE COURT OF APPEAL VERKLAART PROEF VAN POLITIE 
MET GEZICHTSHERKENNINGSTECHNOLOGIE ONWETTIG 
Het Britse Court of Appeal beoordeelt de rechtmatigheid van het gebruik van 
geautomatiseerde gezichtsherkenningstechnologie in een pilot van de politie van 
Zuid-Wales. Met deze technologie kan de politie gezichten op live camerabeelden 
automatisch vergelijken met gezichten op een zogenaamde ‘watchlist’. Als er geen 
overeenkomst wordt gedetecteerd, verwijdert de software het gescande gezicht 
automatisch. Als de vergelijking een match oplevert zal de politieagent de beelden bekijken 
om te bepalen of een interventie benodigd is. De politie was in staat om 50 gezichten 
per seconden te scannen. Geschat wordt dat er tijdens de pilot in totaal 500.000 
gezichten zijn gescand. 

De aanklager heeft op drie van de vijf aangevoerde gronden gelijk gekregen. Ten eerste 
oordeelt het Court of Appeal dat er geen duidelijke richtsnoeren waren over waar de 
gezichtsherkenningstechnologie kon worden ingezet en wie op een controlelijst kon worden 
geplaatst. Hiermee werd de discretionaire bevoegdheid van de politiefunctionarissen te 
groot. Dit levert strijd op met artikel 8 lid 2 van het Europees Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens (EVRM). Het lokale beleid van een politiedienst vormt in de 
huidige context namelijk een relevante “wet” en is volgens het Court of Appeal te ruim 
geformuleerd.

Ten tweede oordeelt het Court of Appeal dat in de uitgevoerde DPIA onterecht is 
geconcludeerd dat artikel 8 lid 2 EVRM niet wordt geschonden. Daarmee zijn de risico’s voor 
de rechten en vrijheden van de betrokkenen niet naar behoren ingeschat en de beoogde 
maatregelen om de risico’s te mitigeren niet voldoende omschreven.

Ten derde oordeelt het Court of Appeal dat de politie heeft nagelaten om op voorhand na 
te gaan of de gezichtsherkenningssoftware discrimineerde op grond van ras of geslacht. 
Wel merkt het Court of Appeal op dat er geen bewijs was dat de software daadwerkelijk 
discrimineerde op grond van ras en/of geslacht. 

4.2 BOETES VAN TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEITEN IN EUROPA 
Franse toezichthouder beboet kleding webshop Spartoo voor meervoudige 
overtreding van de AVG 

De Franse toezichthouder (‘CNIL’) heeft de webshop Spartoo een boete opgelegd van 
250.000 euro op basis van een meervoudige overtreding van de AVG.

De webshop nam binnenkomende telefoongesprekken bij klantenservice op en bewaarde 
deze gespreken permanent. In deze gesprekken deelden klanten onder meer adresgegevens, 
ordergegevens en financiële gegevens. Spartoo gaf aan de gesprekken te bewaren in het 
kader van trainingsdoeleinden en ten behoeve van fraudepreventie. De CNIL oordeelde 
echter dat de verwerking niet voldeed aan de eis van minimale gegevensverwerking. 
Daarnaast bewaarde de webshop deze gegevens langer dan noodzakelijk. Ook heeft de 

https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2020/08/R-Bridges-v-CC-South-Wales-ors-Judgment.pdf
https://www.cnil.fr/fr/spartoo-sanction-de-250-000-euros-et-injonction-sous-astreinte-de-se-conformer-au-rgpd
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webshop zich niet gehouden aan de informatieplicht en tot slot geen passende technische 
en organisatorische maatregelen getroffen (de gesprekken werden ‘unencrypted’ bewaard, 
terwijl wel financiële gegevens werden gedeeld.

Daarnaast waren er geen bewaartermijnen voor gegevens van klanten en andere relaties 
vastgesteld. Deze gegevens werden ook niet regelmatig gewist of gearchiveerd.  

De klanten zijn volgens de toezichthouder onjuist geïnformeerd over de wettelijke grondslag 
voor de verwerking van hun persoonsgegevens. De werknemers zijn onvoldoende 
geïnformeerd over doeleinden, bewaartermijnen, hun rechten en de ontvangers van hun 
gegevens.

Tot slot waren de wachtwoorden die de webshop gebruikte om toegang te krijgen tot 
klantrekeningen niet sterk genoeg.

Belgische toezichthouder legt telecomoperator Proximus boete op voor meerdere 
overtredingen van de privacywetgeving 

De Belgische toezichthouder, de gegevensbeschermingsautoriteit, legt een boete op 
van 20.000 euro aan Proximus voor verschillende inbreuken die zij hebben gemaakt op 
de privacywetgeving tijdens de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van het 
publiceren van openbare telefoongidsen. 

Eiser had Proximus, uitgever van een openbare telefoongids, verzocht om diens 
persoonsgegevens te verwijderen uit de openbare telefoongids van Proximus, alsmede 
andere openbare telefoongidsen van uitgevers waaraan Proximus gegevens verstrekt. 
Proximus had aangegeven tegemoet te komen aan het verzoek. Enige tijd later ontdekte eiser 
echter dat zijn gegevens nog aldoor opgenomen stonden in de openbare telefoongidsen 
van de andere uitgevers, ondanks dat Proximus had toegezegd het verwijderingsverzoek 
ook aan hen over te brengen. 

De gegevensbeschermingsautoriteit oordeelt dat Proximus, als beheerder van de 
openbare telefoongids, als verwerkingsverantwoordelijke kan worden aangemerkt voor 
verschillende verwerkingsactiviteiten. Vanuit die hoedanigheid heeft Proximus ook de 
verantwoordelijkheid om ervoor zorg te dragen, wanneer een betrokkene zijn of haar 
toestemming intrekt, dat dit op juiste wijze wordt verwerkt. Proximus heeft niet de juiste 
maatregelen getroffen die ervoor zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens, na 
intrekking van de toestemming, ook daadwerkelijk, mede door alle ontvangers van de 
persoonsgegevens, stopt. 

Nu Proximus niet transparant is geweest naar eiser over de behandeling van zijn verzoek 
en niet op juiste wijze uitvoering heeft gegeven aan de rechten van betrokkene, heeft de 
gegevensbeschermingsautoriteit besloten een boete op te leggen. 

In het boetebesluit worden ook enkele overwegingen gewijd aan de e-Privacyrichtlijn als lex 
specialis. In België mogen persoonsgegevens uitsluitend opgenomen worden in openbare 
telefoongidsen wanneer daarvoor toestemming is verkregen op grond van de bepalingen uit 
Belgische Telecommunicatiewetgeving. De bepalingen uit de Telecommunicatiewetgeving 

https://gegevensbeschermingsautoriteit.be/publications/beslissing-ten-gronde-nr.-42-2020.pdf
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betreffen de implementatie van artikel 12 van de e-Privacyrichtlijn.  Hoewel de 
e-Privacyrichtlijn als lex-generalis geldt ten opzichte van de AVG (lex generalis), blijven de 
bepalingen met betrekking tot toestemming, nu in de e-Privacyrichtlijn geen specifieke 
vereisten zijn opgenomen met betrekking tot de wijze waarop toestemming dient te worden 
verkregen en voorts kan worden ingetrokken, van de AVG van toepassing. Dit leidt ertoe 
dat de vereisten omtrent toestemming uit de AVG onverkort van toepassing zijn op de 
verwerkingen in onderhavig geval. 

4.3 NIEUWS VAN TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEITEN IN 
EUROPA 
Toezichthouder Baden- Württemberg kondigt onderzoek aan naar cookies 

Duitse privacywaakhond ‘Baden-Württemberg’ heeft aangekondigd onderzoek te gaan 
doen naar het cookiegebruik door organisaties. De focus van het onderzoek komt met 
name te liggen op websites van mediabedrijven. 

De toezichthouder uit Baden-Württemberg geeft daarbij aan dat websites, op grond 
van de AVG, alleen trackingcookies mogen gebruiken wanneer de gebruiker hiervoor 
toestemming heeft gegeven. De toezichthouder ontvangt echter signalen dat veel websites 
deze vereisten negeren.  De toezichthouder gaat zich in beginsel focussen op websites 
van mediabedrijven, nu het opvalt dat zij op grote schaal trackingcookies gebruiken. In de 
aankondiging is niet aangegeven welke andere Duitse toezichthouders nog meer betrokken 
zullen worden bij het onderzoek. 

Het onderzoek volgt na de eerder dit jaar gepubliceerde richtlijnen van de EDPB waaruit 
blijkt dat websites gebruikers niet mogen verplichten cookies te accepteren om toegang 
te verkrijgen tot een website. In verscheidene Europese lidstaten is op het moment veel 
aandacht voor het gebruik van cookies. Lidstaten kondigen onder meer aan onderzoek 
te doen naar het gebruik van cookies, maar ook worden in lidstaten steeds meer boetes 
uitgedeeld voor het niet op juiste wijze gebruik maken van cookies. Maakt uw organisatie 
veel gebruik van trackingcookies, dan wordt het aanbevolen goed na te gaan of deze 
worden geplaatst in overeenstemming met alle wettelijke vereisten. Uiteraard kunnen wij u 
daar altijd behulpzaam bij zijn.  

https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/laenderuebergreifende-datenschutz-pruefung-sind-tracking-technologien-auf-websites-von-zeitungs-verlagen-rechtskonform/
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