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1. INLEIDING
Beste lezer,
Het jaar 2020 is een bewogen jaar geweest, ook op het gebied van privacy. Afgelopen maand
blijkt daar geen uitzondering op. Met nog slechts enkele weken te gaan in 2020, blikt
Considerati terug op de maand november. Aangezien er veel is gebeurd bespreken we slechts
een selectie van in onze ogen de meest relevante recente ontwikkelingen.
Naar aanleiding van de Schrems-II uitspraak1 van afgelopen zomer, publiceerde de European
Data Protection Board (EDPB) deze maand twee aanbevelingen ter consultatie die organisaties
handvatten geven bij doorgiften van persoonsgegevens naar derde landen buiten de Europese
Unie of de Europese Economische Ruimte (hierna: EU/EER). Daarnaast publiceerde de EDPB
een herziene versie van de eerder door hen uitgebrachte aanbeveling over
gegevensbescherming by Design en by Default. De Europese Commissie heeft afgelopen
maand een voorstel voor nieuwe modelcontractbepalingen (SCC’s) naar buiten gebracht, die
als geldig mechanisme voor doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen gelden. Deze
nieuwe SCC’s sluiten nauw aan bij de Schrems-II uitspraak.
Ook op nationaal niveau zijn er baanbrekende ontwikkelingen geweest deze maand. Het
omstreden boetebesluit dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) deze zomer heeft opgelegd
aan VoetbalTV is vernietigd door de Rechtbank Midden-Nederland. De AP ging uit van een te
strikte normuitleg van de verwerkingsgrondslag ‘gerechtvaardigd belang’. Volgens de
Rechtbank is het niet mogelijk om ‘zuiver economische belangen’ per definitie uit te sluiten als
gerechtvaardigd belang.
Ook heeft de AP deze maand de Meerjarenbegroting 2021-2025 gepubliceerd. Uit deze
begroting blijkt dat de AP momenteel niet voldoende geëquipeerd is om haar taken goed uit
te voeren en kampt met grote werkachterstanden. De AP heeft meer middelen en fte nodig om
haar wettelijke taken uit te voeren. De toezichthouder moet groeien van 184 fte naar 470 fte en
naar een budget van ruim 66 miljoen euro in 2025.
In deze editie van het kennisdocument zijn deze en meer ontwikkelingen nader voor u
uitgewerkt. Vanzelfsprekend staat Considerati altijd voor u ter beschikking indien u vragen heeft
naar aanleiding van deze of andere ontwikkelingen.
Veel leesplezier!
Bart Schermer
Partner Considerati

¹ https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-07/cp200091en.pdf.
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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, 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

4

2. EDPB Richtlijnen
Hoogtepunten:
•
De EDPB publiceert twee aanbevelingen over internationale doorgifte van
		persoonsgegevens;
•
De EDPB publiceert daarnaast een herziene versie van de eerder uitgebrachte 		
richtlijnen over gegevensbescherming by Design en by Default.
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In navolging van de Schrems II uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van
afgelopen juli, waarin het EU-VS Privacy Shield van tafel is geveegd, heeft de European Data
Protection board (EDPB) deze maand haar langverwachte aanbevelingen gepubliceerd over
aanvullende maatregelen voor gegevensdoorgifte naar landen buiten de EU/EER (EDPB
01/2020).
Tegelijkertijd publiceerde de EDPB aanbevelingen over Europese ‘essentiële waarborgen’ die
handvatten bieden bij de beoordeling van de mate van de inbreuk door
opsporingsautoriteiten op het recht op privacy en gegevensbescherming in derde landen
(EDPB 02/2020).  Beide aanbevelingen zijn tot 21 december 2020 ter consultatie voorgelegd.
Het zijn complexe aanbevelingen, die nadere analyse van ons vergen om met zekerheid de
impact daarvan in de praktijk te kunnen bepalen, maar we delen hier alvast onze voorlopige
bevindingen.

2.1		

EDPB Aanbevelingen 01/2020

‘On measures that supplement transfer tools to ensure compliance with the EU level of
protection of personal data’ 2

2.1.1		

Achtergrond

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (het Hof) heeft in de Schrems II-uitspraak benadrukt
dat de bescherming die binnen de EU/EER aan persoonsgegevens is toegekend - door middel
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) - niet kan worden ondermijnd of
afgezwakt door persoonsgegevens naar landen buiten de EU/EER over te dragen. Het
beschermingsniveau in derde landen (landen buiten de EU/EER) hoeft niet hetzelfde te zijn als
onder de AVG, maar dient gelijkwaardig te zijn. Het Hof houdt modelcontractbepalingen (ook
wel Standard Contractual Clauses, of SCC’s genoemd) in stand als geldig mechanisme om een
gelijkwaardig beschermingsniveau te waarborgen bij doorgifte van persoonsgegevens aan
derde landen.
De enkele aanwezigheid van SCC’s (of andere in artikel 46 AVG genoemde
doorgiftemechanismen) is daarentegen niet voldoende. Exporteurs van
persoonsgegevens – dit kunnen zowel verwerkingsverantwoordelijken als verwerkers zijn
– worden verantwoordelijk gehouden om per geval te beoordelen of het recht in het derde land
niet de effectiviteit van de doorgiftemechanismen ondermijnt. Mocht dit het geval zijn, laat het
Hof de mogelijkheid aan exporteurs van persoonsgegevens om “aanvullende maatregelen” te
treffen ter bescherming van persoonsgegevens, om op die manier een gelijkwaardig
beschermingsniveau te waarborgen. Het Hof laat in het midden welke maatregelen voldoende
zijn.
In aanbeveling 01/2020 publiceert de EDPB een stappenplan dat exporteurs van
persoonsgegevens moet helpen bij de beoordeling van het beschermingsniveau in een derde
land en geeft de EDPB voorbeelden van aanvullende maatregelen die exporteurs kunnen
treffen om een gelijkwaardig beschermingsniveau te waarborgen.

2.1.2		

Stappenplan

De EDPB biedt exporteurs van persoonsgegevens een ‘roadmap’ aan met 6 stappen die zij
kunnen doorlopen om hun verantwoordingsplicht bij doorgifte van persoonsgegevens te
kunnen vervullen. Deze stappen staan hieronder kort toegelicht.
² https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/consultation/edpb_recommendations_202001_supplementarymeasurestransferstools_en.pdf.
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Stap 1
Breng doorgiften van persoonsgegevens tussen de EU/EER en derde
			landen in kaart;
Stap 2
Identificeer het gebruikte doorgiftemechanisme (Hoofdstuk 5 AVG), zoals
adequaatheidsbesluit, SCC’s, Binding Corporate Rules etc.;
Stap 3
Beoordeel of het doorgiftemechanisme3 effectief is in het land van
doorgifte (met behulp van EDPB aanbevelingen 02/2020, hieronder
uitgewerkt);
Stap 4
Identificeer en implementeer de benodigde aanvullende maatregelen om
een gelijkwaardig niveau van bescherming van persoonsgegevens te
			waarborgen.
Stap 5
Neem de juiste formele procedurele stappen om de aanvullende
maatregelen te implementeren, afhankelijk van de gekozen maatregelen.
Stap 6
Monitor en evalueer periodiek het beschermingsniveau van de
persoonsgegevens die zijn doorgegeven naar een derde land.

2.1.3		

Aanvullende maatregelen

De EDPB geeft in Annex 2 een aantal voorbeelden van aanvullende maatregelen die exporteurs
kunnen treffen om de bescherming van persoonsgegevens op een voor de EU gelijkwaardig
niveau te krijgen. Deze voorbeelden zijn niet uitputtend en er kan niet systematisch worden
aangenomen dat er een adequaat beschermingsniveau is gewaarborgd na het
implementeren van deze maatregelen. De EDPB onderscheidt (1) technische maatregelen, (2)
contractuele waarborgen en (3) organisatorische maatregelen. Hieronder volgen per categorie
verschillende voorbeelden.
Technische maatregelen
•
Sterke encryptie (voorafgaand aan transmissie), waarbij de sleutels op
betrouwbare wijze beheerd worden en slechts toegankelijk zijn voor de exporteur
van de persoonsgegevens of een andere daartoe aangewezen partij die in de
EU/EER – of een derde land waarvoor een adequaatheidsbesluit is afgegeven
- gevestigd is. De data is daardoor niet inzichtelijk in het land waar de
		
persoonsgegevens worden geïmporteerd.
•
Pseudonimisering van de persoonsgegevens waardoor het niet meer mogelijk
is om, zonder daarvoor aanvullende gegevens te gebruiken, de gegevens te
herleiden naar een persoon. Deze aanvullende informatie is exclusief beschikbaar
voor de exporteur van de persoonsgegevens en wordt gescheiden bewaard in
een land binnen de EU/EER of een derde land waarvoor een adequaatheidsbesluit
		is afgegeven.
•
Wanneer het gegevens betreft die slechts via een derde land zonder
adequaatheidsbesluit worden doorgegeven aan een land binnen de EU/EER of
een derde land dat wel over een adequaatheidsbesluit beschikt, dient goede
		
transport encryptie te worden toegepast. De persoonsgegevens dienen dermate
goed versleuteld te zijn dat ze in dit derde land zonder adequaatheidsbesluit niet
inzichtelijk zijn.
•
Indien het persoonsgegevens betreft die worden beschermd door een
medisch- of juridisch beroepsgeheim, die worden geëxporteerd naar een derde
land met als doel om gezamenlijk medische- of juridische diensten te leveren aan
een cliënt, kan de aanwezigheid van end-to-end encryptie in sommige gevallen
voldoende technische bescherming bieden, onder de voorwaarde dat de
		
importeur van de persoonsgegevens die gegevens niet verder verstrekt aan
		
derden die niet worden beschermd.
³ Deze beoordeling is niet nodig wanneer er een adequaatheidsbesluit is voor dat derde land.
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•

		

In het geval van meerdere (gezamenlijk) verwerkingsverantwoordelijken, zowel
binnen de EU/EER als daarbuiten, kan het opsplitsen en verdelen van de
gegevens tussen deze partijen als adequate technische maatregel worden
beschouwd, indien het voor geen van de partijen afzonderlijk mogelijk is om hun
deel van de gegevens te herleiden naar een individu.

Dit betekent effectief dat persoonsgegevens wel kunnen worden verstrekt aan derde landen,
maar dat de gegevens in de meeste gevallen daar niet kunnen worden uitgelezen. Dit levert
in de praktijk een grote uitdaging voor bijvoorbeeld multinationals die hun gegevens in de VS
verwerken.
Contractuele maatregelen
•
Contractuele afspraken over het implementeren van specifieke
		beveiligingsmaatregelen.
•
Transparantieverplichtingen opnemen in het contract die de importeur van de
persoonsgegevens verplicht om (naar diens beste kunnen) informatie aan te
		
leveren over de aanwezigheid van wet- en regelgeving die hen kan verplichten
toegang te verschaffen tot de persoonsgegevens aan bijvoorbeeld
		
opsporings- en inlichtingendiensten.
•
Clausules opnemen waarin de importeur van persoonsgegevens verklaart (1) niet
opzettelijk back-doors in te hebben gebouwd die derden toegang geeft tot de
persoonsgegevens, (2) niet opzettelijk processen heeft ingericht die derden
toegang geven tot de persoonsgegevens, en (3) dat nationaal recht of
		
overheidsbeleid hen er niet toe dwingt derden toegang te geven tot de
		persoonsgegevens.
•
Contractuele afspraken over het toestaan van audits of inspecties op de
		
verwerkingsactiviteiten die worden uitgevoerd in het derde land.
•
De importeur verplichten om periodiek (bijvoorbeeld iedere 24 uur) updates te
		
geven over eventuele verzoeken of vorderingen om toegang te verlenen tot de
		persoonsgegevens.
Organisatorische maatregelen
•
Het documenteren van eventuele verzoeken van opsporings- of
		
inlichtingenorganisaties om inzage tot de persoonsgegevens.
•
Het principe van dataminimalisatie toepassen, zodat zo min mogelijk
persoonsgegevens worden verwerkt en er zo min mogelijk persoonsgegevens
		
kunnen worden ingezien door opsporings- of inlichtingenorganisaties in derde
		landen.
•
De implementatie van strikt beleid over informatiebeveiliging, privacy en
		gegevensbescherming.
Tenslotte valt op dat de EDPB hier uitdrukkelijk weg stapt van een risico gestuurde benadering.
Subjectieve factoren, zoals de daadwerkelijke kans dat opsporingsautoriteiten in derde landen
de importeur verzoeken om toegang tot die gegevens, kunnen volgens de EDPB niet bij de
beoordeling worden betrokken.

2.2		

EDPB Aanbevelingen 02/2020

“On the European Essential Guarantees for surveillance measures”4
In navolging van de Schrems-II uitspraak heeft de EDPB ook aanbevelingen ten aanzien van de
Europese essentiële waarborgen geüpdatet. Deze waarborgen hebben als doel om handvatten
te bieden bij de beoordeling of de inzet opsporingsbevoegdheden, die overheden – zoals
opsporings- en inlichtingendiensten - in derde landen toegang verschaffen tot
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persoonsgegevens, gerechtvaardigde inbreuken zijn. De essentiële waarborgen zijn een onderdeel van de beoordeling of een derde land een adequaat beschermingsniveau biedt.

2.2.1		

Inbreuken op fundamentele rechten

De fundamentele rechten op een privéleven, waaronder vrijheid van communicatie, en de
bescherming van persoonsgegevens zijn opgeschreven in Artikel 7 en Artikel 8 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie (hierna: “Handvest”) en zijn op iedereen van
toepassing. Verplichtingen voor telecomaanbieders om informatie over communicatieverkeer
beschikbaar te stellen aan nationale opsporingsautoriteiten levert een inbreuk op deze fundamentele rechten en vrijheden op. Deze rechten en vrijheden zijn daarentegen niet absoluut.
Het Handvest kent een noodzakelijkheids- en proportionaliteitstoets voor maatregelen die deze
rechten kunnen beperken. Beperkingen op deze rechten zijn alleen mogelijk voor zover zij
noodzakelijk zijn en daadwerkelijk een algemeen belang dienen dat door de Unie is erkend, of
wanneer zij noodzakelijk zijn om de rechten en vrijheden van anderen te beschermen. Dergelijke inbreuken door nationale opsporingsautoriteiten kunnen slechts gerechtvaardigd zijn in een
democratische samenleving wanneer zij de grenzen van noodzakelijkheid niet overschrijden.
De vier Europese ‘essentiële waarborgen’ dienen te helpen bij de beoordeling van de mate van
de inbreuk op het recht op privacy en gegevensbescherming in het derde land.

2.2.2		
A.
B.
C.
D.
		

Essentiële waarborgen
Verwerkingsactiviteiten (die inbreuk opleveren) zijn gebaseerd op duidelijke,
precieze en toegankelijke regels;
De noodzakelijkheid en proportionaliteit (van de inbreuk) met betrekking tot de
legitieme nagestreefde doeleinden dient aantoonbaar te zijn;
Er dient een onafhankelijk mechanisme voor toezicht (op het handelen van de
inbreukmakende nationale autoriteiten) te zijn;
Er dienen effectieve middelen beschikbaar te zijn voor betrokkenen om hun
rechten uit te oefenen.

Deze vier essentiële waarborgen vormen de kernelementen van de beoordeling. De waarborgen vergen een bepaalde mate van interpretatie, aangezien de wetgeving in het derde land
niet identiek hoeft te zijn aan dat van de EU.

2.3		

EDPB Aanbevelingen 04/2019 - versie 2.0 d.d. 20 november 2020

“On Article 25 Data Protection by Design and by Default”5
In een wereld die steeds meer digitaal wordt is het volgens de EDPB cruciaal om de principes
van gegevensbescherming by Design en by Default (hierna: DPbDD) te hebben om privacy en
gegevensbescherming te stimuleren. Verwerkingsverantwoordelijken dienen hun verantwoordelijkheden serieus te nemen door al in de ontwerpfase van nieuwe verwerkingsactiviteiten
rekening te houden met de verplichtingen uit de AVG.
De herziene aanbevelingen van de EDPB geven richtlijnen om deze principes op te nemen in
de organisatie. De essentie van de aanbevelingen blijft daarentegen ongewijzigd ten opzichte
van de vorige versie. In deze samenvatting volgen daarom slechts de meest relevante onderdelen.

4 https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_recommendations_202002_europeanessentialguaranteessurveillance_en.pdf.
5 https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_201904_dataprotection_by_design_and_by_default_v2.0_en.pdf.
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2.3.1		

Algemeen

De EDPB benadrukt in deze versie dat DPbDD verplicht is voor alle verwerkingsverantwoordelijken, ongeacht de omvang of de complexiteit van diens verwerkingsactiviteiten.
De voornaamste verplichting bestaat uit het implementeren van passende maatregelen en de
benodigde waarborgen voor het implementeren van de beginselen van
gegevensbescherming6 en de rechten van betrokkenen.
Het implementeren van DPbDD dient plaats te vinden voordat de verwerkingsactiviteiten
starten. Vervolgens dient, gedurende de looptijd van de verwerkingsactiviteiten, periodiek te
worden geëvalueerd of de getroffen maatregelen en waarborgen nog effectief zijn. De EDPB
merkt op dat DPbDD ook van toepassing is op al bestaande systemen die persoonsgegevens
verwerken.
Tenslotte moedigt de EDPB organisaties aan op DPbDD als concurrentievoordeel te gebruiken
wanneer zij hun producten of diensten aanprijzen. Daarnaast moedigt de EDPB samenwerking
tussen verwerkingsverantwoordelijken, verwerkers en producenten op het gebied van DPbDD
aan en stimuleert de EDPB het gebruik van gedragscodes en certificeringen.

2.3.2		

Gegevensbescherming by Design

Om te bepalen welke maatregelen ‘passend’ zijn, dient de context van de verwerkingsactiviteit
te worden meegenomen. De kosten van implementatie zijn een van de elementen die daarbij
een rol kunnen spelen. In deze versie van de aanbevelingen benadrukt de EDPB dat verwerkingsverantwoordelijken niet verplicht zijn om disproportioneel veel geld en middelen uit te
geven, wanneer er alternatieven voor handen zijn die even effectief maar goedkoper zijn. De
implementatiekosten zijn een factor om mee te nemen in de implementatie van gegevensbescherming by design, maar zijn geen reden om dit principe niet te implementeren.

2.3.3		

Gegevensbescherming by Default

De EDPB noemt uitdrukkelijk de volgende elementen om rekening mee te houden bij het
implementeren van gegevensbescherming by Default:
•
Dataminimalisatie – De EDPB adviseert rekening te houden met de hoeveelheid
persoonsgegevens, maar ook het type, de categorieën en het vereiste
		
detailniveau van de persoonsgegevens;
•
Noodzakelijkheid van het verwerken van de persoonsgegevens in relatie tot het
		beoogde doel;
•
Bewaartermijnen; en
•
Het reguleren van toegang tot de persoonsgegevens.

6 Artikel 5 AVG.
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3. Europese Commissie
Hoogtepunt:
•
De Europese Commissie publiceert een nieuw concept voor
		modelcontractbepalingen.
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3.1		

Concept nieuwe Modelcontractbepalingen7

De Europese Commissie heeft gewerkt aan nieuwe modelcontractbepalingen (ook wel
Standard Contractual Clauses, hierna: “SCC’s”). SCC’s zijn een mechanisme voor doorgifte van
persoonsgegevens naar buiten de EU/EER en bestaan uit standaard clausules die worden
opgenomen in overeenkomsten tussen de exporteur en importeur van persoonsgegevens.
Bij de concept SCC’s is voor een andere aanpak dan hiervoor gekozen. Er is dit keer namelijk
gekozen voor een modulaire aanpak, bestaande uit vier modules die gebaseerd zijn op de
verschillende relaties die er kunnen zijn tussen exporteur en importeur.
1.
2.
3.
4.

Verwerkingsverantwoordelijke – verwerkingsverantwoordelijke;
Verwerkingsverantwoordelijke – verwerker;
Verwerker – verwerker; en
Verwerker – Verwerkingsverantwoordelijke.

Per geval kan de exporteur kiezen welke module wordt opgenomen om de specifieke
verwerkingssituatie te weerspiegelen.

3.1.1		

Verdere verloop

Het voorstel van de Europese Commissie staat vier weken open voor feedback, tot 10 december 2020. Naar verwachting zal er, na het aanpassen en finaliseren van de concept SCC’s, een
transitieperiode van één jaar gelden voor organisaties waarin zij oudere SCC’s kunnen vervangen.
Het nieuwe raamwerk voor de SCC’s houdt rekening met de recente Schrems-II uitspraak. Alleen het afsluiten van deze nieuwe SCC’s is echter niet voldoende. Enkel in combinatie met
eventuele aanvullende maatregelen (zie samenvatting EDPB Aanbevelingen 01/2020) kan er
sprake zijn van een passend doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen.

7 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12741-Commission-Implementing-Decision-on-standard-contractual-clauses-for-the-transfer-of-personal-data-to-third-countries.
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4. Nationaal nieuws
Hoogtepunten:
•
De AP heeft momenteel onvoldoende capaciteit en moet fors groeien om
adequaat toezicht te kunnen houden;
•
Er blijkt weinig steun te zijn voor het delen van telecomgegevens met het RIVM in
de strijd tegen Corona.
13

4.1		
		

Groei Autoriteit Persoonsgegevens noodzakelijk voor
bescherming burgers8

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) moet de komende jaren fors uitbreiden om adequaat
toezicht te kunnen houden. De toezichthouder moet groeien van 184 fte naar 470 fte en naar
een budget van ruim 66 miljoen euro in 2025 om haar wettelijke taken uit te kunnen voeren. Dit
staat in de ‘Meerjarenbegroting 2021-2025’ die de AP onlangs naar buiten heeft gebracht. De
AP heeft deze begroting gebaseerd op een onderzoek dat KPMG heeft uitgevoerd naar de
taken en capaciteit van de toezichthouder in opdracht van het ministerie van Justitie en
Veiligheid (J&V).
Op dit moment kampt de AP met grote werkachterstanden, omdat de toezichthouder niet
voldoende middelen (en fte) ter beschikking staat. Nederland voldoet hiermee niet aan de
wettelijke toezichtseisen. De AP houdt toezicht op meer organisaties dan bijv. de Autoriteit
Consument en Markt (ACM) en de Autoriteit Financiële Markten, aangezien bijna elke
organisatie persoonsgegevens verwerkt, maar kan onvoldoende uitvoering geven aan haar
wettelijke taken. De ACM en AFM tellen respectievelijk 641 en 600 medewerkers. Dat is een
stuk meer dan de 184 fte die de AP voorstaat.
Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker heeft aangegeven dat het budget van de
toezichthouder wordt verhoogd tot een bedrag dat gelijk staat aan de gerealiseerde lasten van
2020. Met die toezegging bestendigt de minister de bezetting van de 184 fte die de AP heeft in
2021. Het is hierna aan de Tweede Kamer en het volgende kabinet om met het
KPMG-onderzoek en de meerjarenbegroting ruimte te geven voor de verdere ontwikkeling van
de AP.

4.2		

Weinig steun voor coronawet telecomgegevens9&10

Telecombedrijven worden waarschijnlijk niet verplicht om locatiegegevens te delen met het
RIVM. Een wetsvoorstel hiertoe, ingediend door staatsecretaris van Economische Zaken Mona
Keijzer, behaald waarschijnlijk geen meerderheid in de Tweede Kamer.
Door het verzamelen en inzichtelijk maken van de locatiegegevens van miljoenen Nederlanders
wil het RIVM drukte en de verplaatsingen van groepen mensen meten. Hiermee kan volgens
het RIVM de verspreiding van het COVID-19 virus in kaart worden gebracht. Het wetsvoorstel is
de afgelopen tijd nog flink aangepast. Zo hoeven de telecombedrijven in dit voorstel niet meer
data te verzamelen dan zij al doen binnen de normale bedrijfsvoering; er hoeft dus geen
aanvullende data te worden verzameld. Telecombedrijven verzamelen op dit moment alleen
gegevens om kosten adequaat te kunnen alloceren. Dit betreft verkeersdata, en geen
nauwkeurige locatiegegevens. In het eerdere voorstel diende ook die data te worden
verzameld en met het RIVM te worden gedeeld.
De AP heeft eerder advies uitbracht over het delen van telecomgegevens met het RIVM. De
locatiegegevens, zijnde persoonsgegevens, kunnen volgens de toezichthouder nooit helemaal
worden geanonimiseerd. Het delen van de locatiedata zou alleen kunnen als er een wet voor
zou worden aangenomen.

8 https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/groei-ap-noodzakelijk-voor-bescherming-burgers-digitaliserend-nederland.
9 https://www.computable.nl/artikel/nieuws/overheid/7095866/250449/weinig-steun-voor-coronawet-telecomgegevens.html.
10

https://fd.nl/ondernemen/1364588/omstreden-plan-rivm-voor-gebruik-telecomdata-in-strijd-tegen-corona-dreigt-te-sneuvelen.
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In navolging van het eerste advies zal de AP nog een aanvullende brief aan de Tweede kamer
sturen. Het Financieele Dagblad meldt dat de toezichthouder hierin naar verluid nogmaals zal
verduidelijken dat de privacy van alle Nederlanders hiermee in het geding komt, en dat het
delen van de gegevens niet opweegt tegen de potentiele inzichten die de data het RIVM
eventueel kan verschaffen. Wat voor de AP zwaar meeweegt is dat miljoenen mensen zonder
toestemming moeten meewerken aan het plan van de overheid.

4.3		
		

Politie erkent dat veel politiesystemen niet aan privacyregels Wpg
voldoen11

De Politie laat aan NOS weten dat veel systemen binnen de Politie niet aan de veiligheidseisen
van de Wet politiegegevens (Wpg) voldoen. De Wpg gaat over de verwerkingsactiviteiten door
de Politie, in het kader van hun publieke taak.
Het gaat onder meer over systemen die gebruikt worden voor het registreren van kentekens,
veelplegers, aangiften en verhoren, maar ook over informatie-uitwisseling tussen agenten en
voor het registreren van vingerafdrukken. Uit onderzoek van Bits of Freedom blijkt dat geen
van de systemen voldoet aan de in de Wpg gestelde eisen van privacy by design en security by
design.
De Chief Data Officer van de Politie bevestigd bij NOS Radio 1 dat het klopt dat de systemen
niet aan de vereisten voldoen, maar dat dit niet betekent dat politiegegevens op straat liggen.
De voornaamste problemen bestaan uit gebrekkige toegangscontrole (autorisaties) tot de
politiegegevens en het te lang bewaren van persoonsgegevens.
De Chief Data Officer verklaart stappen te hebben ondernomen om te voorkomen dat dit in de
toekomst vaker voorkomt.

11

https://www.security.nl/posting/678560/Politie+erkent+dat+veel+politiesystemen+niet+aan+privacyregels+Wpg+voldoen.
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5. Rechtspraak – Nationaal
Hoogtepunt:
•
Rechtbank vernietigt boetebesluit VoetbalTV. AP ging uit van te strikte
		
interpretatie van het ‘gerechtvaardigd belang’.
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5.1
		
		
5.1.1		

ECLI:NL:RBMNE:2020:5111 – Boetebesluit VoetbalTV wordt
vernietigd, vanwege te strikte interpretatie van ‘gerechtvaardigd
belang’ door de AP12
Achtergrond

In juli dit jaar ontving VoetbalTV, videoplatform voor amateurvoetbal, een boete van €575.000,van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vanwege het onrechtmatig verwerken van
persoonsgegevens. De AP oordeelde dat er geen geldige grondslag kon worden aangewezen
voor het opnemen en uitzenden van amateurvoetbalwedstrijden. VoetbalTV baseerde deze
verwerkingen van persoonsgegevens op de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’, bestaande uit
een commercieel belang.
De AP baseerde haar boetebesluit op de eerder door haar gepubliceerde normuitleg13 van het
gerechtvaardigd belang. Zuiver commerciële belangen zouden niet als gerechtvaardigd
belang kunnen dienen. Daarnaast zouden gerechtvaardigde belangen moeten volgen uit de
wet. Volgens de AP kon het commerciële belang van VoetbalTV dus geen gerechtvaardigd
belang opleveren, waardoor het opnemen en uitzenden van de wedstrijden onrechtmatig
waren.
Kort na het boetebesluit ging VoetbalTV failliet. Desondanks vochten zij het boetebesluit aan
bij de rechter. De Rechtbank Midden-Nederland veegt het boetebesluit van tafel. Volgens de
Rechtbank gaat de AP uit van een te strikte interpretatie van het ‘gerechtvaardigd belang’.

5.1.2		

Inhoud van de uitspraak

Volgens de Rechtbank heeft de AP onvoldoende onderbouwd waarom een gerechtvaardigd
belang moet volgen uit de wet. Verder verwijst de Rechtbank onder meer naar een opinie van
de Artikel 29 Werkgroep (ook wel “WP29”, de voorganger van de huidige EDPB). In deze opinie
uit 2014 (06/2014) schrijft de WP29 dat het gerechtvaardigd belang moet worden geïnterpreteerd als een begrip waar een scala aan verschillende belangen onder kan vallen, of het nu gaat
om triviale of dwingende belangen, en of deze nu evident of meer controversieel zijn, mits het
een werkelijk en aanwezig (en dus niet speculatief) belang is. Niet alleen juridische, maar ook
allerhande feitelijke, economische en ideële belangen kunnen dus als gerechtvaardigd belang
kwalificeren.
De Rechtbank erkend wel dat een gerechtvaardigd belang niet in strijd mag zijn met de wet,
maar de belangen hoeven niet expliciet te zijn toegestaan bij wet. Organisaties dienen zelf hun
gerechtvaardigde belangen vast te stellen. Het gerechtvaardigd belang dient als buitengrens
en niet als drempel. Onder het gerechtvaardigd belang kunnen allerlei belangen vallen, tenzij
dit belang in strijd is met de wet of statutaire doel.
Een zuiver economisch belang kan volgens de rechtbank daarom niet per definitie worden uitgesloten als gerechtvaardigd belang. Door de strikte benadering heeft de AP ten onrechte de
noodzakelijkheidstoets en de belangenafweging buiten beschouwing gelaten. Het boetebesluit
van de AP is daarom onvoldoende zorgvuldig genomen. De Rechtbank vernietigt het boetebesluit.

12
13

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2020:5111.
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/normuitleg_gerechtvaardigd_belang.pdf.
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5.2		
		

ECLI:NL:RBNNE:2020:3897 - Verzoeken op grond van de AVG tot
verwijdering zoekresultaten afgewezen

In deze zaak willen de eisers dat Google alle verwijzingen naar internetadressen van
webpagina’s, waarin aandacht aan de handelswijze van de ondernemingen van eisers wordt
besteed, in de zoekresultaten van Google Search verwijderd.
De eisers ontplooien ondernemingen die nieuwbouwprojecten ontwikkelen en die
verschillende onroerende zaken verkopen en verhuren. Het programma #BOOS van BNNVARA,
de website Sikkom en het programma ‘Foute Boel’ van SBS hebben aandacht besteed aan de
handelswijze van de ondernemingen van eisers (en in het verlengde hiervan, het handelen van
de eisers). Ook bevat een Wikipedia-pagina informatie over de eisers, en hun ondernemingen.
De hierbij ontvangen klachten hadden onder meer betrekking op ‘illegale bemiddelingskosten,
te hoge huurprijzen, achterstallig onderhoud, het niet terugbetalen van de waarborgsom, maar
ook intimidatie, huisvredebreuk en bedreiging van huurders die naar de huurcommissie of de
rechter zijn gestapt’.
Eisers hebben zich bij de Raad voor de Journalistiek beklaagd over de berichtgeving op (o.a.)
de website van Sikkom, en zijn hier gedeeltelijk in het gelijk gesteld. De Raad heeft geoordeeld
dat de berichtgeving over de eisers ‘ongefundeerde beschuldigingen bevat waarbij een
onnodig grievende toon is gebruikt en onvoldoende hoor en wederhoor is toegepast’. Er was
echter geen sprake van onzorgvuldig journalistiek handelen, omdat er geen ‘incidenten zijn
uitgelokt om nieuws te creëren’.
De voorzieningenrechter stelde eisers gedeeltelijk in het gelijk met betrekking tot een
uitzending van het programma #BOOS. Bepaalde uitingen in het programma moesten worden
gerectificeerd. De uitzending zelf hoefde niet te worden verwijderd. Eisers willen nu dat
Google de verwijzingen naar de publicaties verwijderd, omdat deze vervelend en belastend
zijn, en gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering van hun ondernemingen.
Eisers baseren hun verzoek op het recht op verwijdering van persoonsgegevens uit
zoekresultaten, op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Volgens
hen is het aan de verwerker van de persoonsgegevens, in dit geval Google, ‘om aan te tonen
dat er sprake is van bijzondere omstandigheden op grond waarvan de gegevens niet
verwijderd zouden moeten worden’. De webpagina’s waar Google naar verwijst bevatten
volgens de eisers ‘een overdaad aan onjuistheden en onnauwkeurigheden. Ook om die reden
dient een belangenafweging tot verwijdering in het voordeel van eisers uit te vallen’. Bijkomend
zou de informatie op de webpagina’s ‘onvolledig, niet ter zake dienend en bovenmatig’ zijn.
Google stelt dat berichten ‘een belangrijke waarschuwingsfunctie hebben en deel uit maken
van een (lokaal) maatschappelijk debat’ waarin de eisers publieke figuren zijn. Als deze
publicaties worden verwijderd, biedt dit een mogelijkheid voor de eisers (en in het algemeen)
via de achterdeur te voorkomen dat de berichten worden gevonden door het publiek. De
verzoeken toelaten zou een ‘disproportioneel effect hebben dat op geen enkele manier is
gerechtvaardigd of beoogd’.
De rechtbank overweegt dat de berichtgeving door Sikkom, BNNVARA en SBS ‘een
waarschuwingsfunctie heeft en deze berichtgeving deel uitmaakt van een (lokaal)
maatschappelijk debat over onder meer de huursector en dat de eisers publieke figuren zijn
op de Groningse vastgoedmarkt’. Daarom hebben volgens de rechtbank de eisers dan ook te
dulden dat de media over hun handelen en over de ondernemingen bericht.
18

De eisers proberen door middel van het verwijderen van de verwijzingen hetzelfde resultaat te
bereiken als met eerder ingediende klachten bij de Raad voor de Journalistiek en de
voorzieningenrechter. Onvoldoende is gebleken dat de publicaties waarnaar is verwezen vol
onjuistheden staan en door de eisers is niet weersproken dat verwijdering van de
zoekresultaten en het hiermee onvindbaar maken van de publicaties een disproportioneel, niet
te rechtvaardigen, effect heeft. Daarom worden de verzoeken van de eisers afgewezen.
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6. Boetes – Nationaal en Internationaal
Hoogtepunten:
•
Ticketmaster ontvangt boete van 1,4 miljoen euro voor het bieden van
		
onvoldoende bescherming van betaalgegevens;
•
Vodafone krijgt een boete van 12 miljoen euro vanwege agressieve telemarketing.
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6.1		
		

Ticketmaster krijgt een boete van 1,25 miljoen pond (1,4 miljoen
euro) voor het onvoldoende beschermen van betaalgegevens15

De kaartverkoopleverancier Ticketmaster heeft een boete gekregen van 1,25 miljoen pond van
de Britse privavytoezichthouder, de Information Commissioners Office (ICO), voor het
onvoldoende beschermen van persoonsgegevens, zijnde betaalgegevens. Door een datalek
konden derden toegang verkrijgen tot betaalgegevens van potentieel 9,4 miljoen betrokkenen.
Het datalek is ontstaan doordat een chatbot op de website, van dienstenleverancier ‘Inbenta
Technologies Inc.’ een kwetsbaarheid bevatte. Hackers hebben de chatbot gericht getarget om
deze kwetsbaarheid te kunnen misbruiken. Doordat Ticketmaster de chatbot ook op de
pagina’s gebruikte waar gebruikers hun betaalgegevens moesten invoeren, verkregen de
hackers hiermee ook betaalgegevens (namen, creditcardnummers, verloopdata en
CCV-nummers), die zij frauduleus konden gebruiken.
Volgens de CEO van Inbenta was de chatbot helemaal niet bedoeld om op deze wijze te
gebruiken. Hij gaf aan dat als het bedrijf wist dat Ticketmaster de bot op het betaalonderdeel
van de website gebruikte, zij Ticketmaster onmiddellijk zouden waarschuwen, omdat de
beveiliging van de bot hiervoor ontoereikend was.
Ticketmaster verweerde zich tegen vragen van de ICO door te stellen dat contractueel met
Inbenta was afgesproken dat de chatbot veilig was (onder andere door het contractueel
vastleggen van een ISO-certificering). Hierin gaat de ICO niet mee. Ticketmaster had zelf
adequaat moeten afwegen wat de beveiligingsrisico’s van de implementatie van de chatbot op
de betaalpagina waren. Daarnaast had het bedrijf adequate organisatorische maatregelen
(controls) moeten implementeren om dit te voorkomen, danwel een passende mate en
evaluatie van beveiligingsmaatregelen moeten bewerkstellingen. De ICO rekent dit
Ticketmaster aan, waardoor zij een boete van 1,25 miljoen pond passend acht, ook gezien het
potentieel aantal slachtoffers dat had kunnen vallen.

6.2		
		

Vodafone krijgt een boete van 12 miljoen euro voor agressieve 		
telemarketing praktijken16

De Italiaanse privacytoezichthouder (Garante per la protezione dei dati personali) heeft
Vodafone een boete opgelegd van meer dan 12.250.000 euro vanwege de onrechtmatige
verwerking van persoonsgegevens van miljoenen betrokkenen voor telemarketingdoeleinden.
Vodafone moet naast de boete ook een aantal door de toezichthouder aangedragen
maatregelen uitvoeren om te voldoen aan de nationale en Europese wetgeving op het gebied
van gegevensbescherming.
Er waren honderden klachten en waarschuwingen van gebruikers over ongevraagde
telefoontjes van Vodafone en/of haar partners om internet- en telefoondiensten te verkopen.
Ook waren de beveiligingsmaatregelen van Vodafone niet op orde: klanten werden soms
gecontacteerd door individuen die namens Vodafone zeiden te handelen, en die vroegen om
ID’s e.d. documenten. Deze documenten werden vervolgens gebruikt voor frauduleuze
activiteiten. Niet duidelijk is hoe de derden aan de klantgegevens van Vodafone kwamen.
Naast de boete van 12 miljoen euro kreeg het bedrijf een aantal opdrachten van de
toezichthouder mee. Onder andere de opdracht om systemen te implementeren om aan te
tonen dat de verwerking van persoonsgegevens voor telemarketingdoeleinden voldoet aan
alle toestemmingsvereisten. Ook zal Vodafone strengere beveiligingsmaatregelen moeten
nemen om ongeoorloofde toegang tot de klantendatabase te voorkomen.
15

https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-events/news-and-blogs/2020/11/ico-fines-ticketmaster-uk-limited-125million-for-failing-to-protect-customers-payment-details/.
16
https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/aggressive-telemarketing-practices-vodafone-fined-over-12-million-euro_nl.
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