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 VOORWOORD 

Beste	lezer,	

2021 is nog maar net begonnen en nu al een jaar dat de geschiedenisboeken in kan: de 
bestorming	van	het	Capitool	in	de	Amerikaanse	hoofdstad	Washington,	de	inauguratie	van	
president	Biden,	Kabinet-Rutte	III	gevallen	en	het	inlassen	van	de	avondklok.	Ook	op	het	
gebied van privacy en gegevensbescherming was januari weer een interessante maand. In dit 
kennisdocument blikken we terug op een aantal hoogtepunten van de afgelopen maand. 

Te beginnen met de EDPB en EDPS die de afgelopen maand advies gaven op de nieuwe 
set	Standard	Contractual	Clauses	(SCC’s),	door	de	Europese	Commissie	uitgebracht.	
In het algemeen concluderen de EDPB en EDPS dat de vernieuwde SCC’s een hoger 
beschermingsniveau voor de gegevens van de betrokkenen bieden. Met name verwelkomen ze 
de	clausules	die	zich	richten	op	een	aantal	vraagstukken	die	zijn	geconstateerd	in	de	Schrems	II	
uitspraak. Daarnaast bracht de EPDB een nieuw richtsnoer uit over het melden van datalekken. 
Het richtsnoer bevat een inventarisatie aan veelvoorkomende datalekken casuïstiek.

In	de	Europese	rechtszaal	heeft	Advocaat-Generaal	Bobek	zijn	opinie	geleverd	die	ingaat	op	
spanningen tussen Facebook en de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). 
Bobek beantwoordt de vraag of naast de leidende toezichthouder ook een betrokken 
toezichthouder	een	rechtsvordering	kan	instellen	bij	de	nationale	rechtbank.	Een	interessante	
ontwikkeling in het kader van het one-stop-shop mechanisme uit de AVG. 

In Nederland waren privacy en gegevensbescherming de afgelopen maand hot topics in het 
nieuws.	Met	name	in	het	kader	van	corona.	Zo	vond	er	een	groot	datalek	plaats	bij	coronatest	
bedrijf	U-diagnostics	waarbij	(gezondheid)gegevens	van	meerdere	burgers	op	straat	kwamen	
te liggen. Daarnaast bleek uit onderzoek dat er op grote schaal illegale handel plaatsvond met 
persoonsgegevens	uit	coronasystemen	van	de	GGD.	Beide	voorvallen	tonen	aan	hoe	belangrijk	
het nemen van voldoende technische en organisatorische maatregelen is voor organisaties die 
bijzondere	categorieën	van	persoonsgegevens	verwerken.	

Dit en andere interessante ontwikkelingen passeren de revue in deze editie.

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,	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. 

 TOELICHTING

https://www.considerati.com/nl/contact/
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1. EUROPEAN DATA PROTECTION BOARD
Hoogtepunten: 

 • EDPB en EDPS geven advies over nieuwe SCC’s 
 • EDPB stelt een nieuw richtsnoer vast waarin voorbeelden voor het melden van   
  datalekken worden behandeld
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1.1  EPDB and EDPS adopt joint opinions on new sets of SCC’s 

Achtergrond
In november 2020 publiceerde de EDPB aanbevelingen over aanvullende maatregelen voor 
gegevensdoorgifte naar landen buiten de EU/EER (EDPB 02/2020). Aanleiding voor deze 
aanbevelingen was de Schrems II uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie 
(HvJEU)	in	juli	2020,	waarin	het	HvJEU	het	EU-VS	Privacy	Shield	ongeldig	verklaarde.	Het	Hof	
houdt modelcontractbepalingen (ook wel Standard Contractual Clauses (SCC’s)) in stand als 
geldig	mechanisme	om	een	gelijkwaardig	beschermingsniveau	te	waarborgen	bij	doorgifte	
van persoonsgegevens naar derde landen. Op voorwaarde dat naast de SCC’s voldoende 
aanvullende	maatregelen	worden	genomen.	Bovendien	zijn	de	huidige	SCC”s	deels	verouderd	
en	bestaat	er	behoefte	aan	vernieuwing	van	deze	modelcontracten.	De	nieuwe	SCC’s	zijn	onder	
andere	aangepast	naar	aanleiding	van	de	Schrems	II	uitspraak	en	zijn	breder	inzetbaar	omdat	
zij	niet	alleen	zien	op	clausules	voor	de	overdracht	tussen	verwerkingsverantwoordelijken,	maar	
ook op clausules voor de overdacht van gegevens van verwerker naar verwerker. 

Eind 2020 publiceerde de Europese Commissie een conceptvoorstel voor vernieuwde 
modelcontracten. Dit voorstel stond tot 10 december 2020 open voor consultatie. Over de 
vernieuwde SCC’s heeft de EDPB samen met de European Data Protection Supervisor (EDPS) 
adviezen aangenomen. Hieronder gaan we kort in op de inhoud van de voorgestelde nieuwe 
sets SCC’s en vervolgens bespreken we de adviezen van de EDPB en de EDPS. 

Nieuwe SCC’s 
In de vernieuwde modelcontracten handhaaft de EC de beginselen van de huidige contracten. 
Deze beginselen houden onder andere een verplichting voor de gegevensexporteur in om het 
niveau	van	bescherming	van	persoonsgegevens	in	het	derde	land	te	controleren,	voorafgaand	
aan de doorgifte.   

De voorgestelde nieuwe SCC’s bevatten ook verdere elementen uit Schrems II en de hierop 
volgende aanbevelingen over aanvullende maatregelen van de EDPB. Onder andere 
moet de gegevensexporteur de impact van de doorgifte documenteren en dit op verzoek 
kunnen overdragen aan de toezichthoudende autoriteit (clausule 2(d)). Dit is één van de 
organisatorische maatregelen die de EPDB noemde in haar aanbevelingen van november 
2020. 

Daarnaast moet de gegevensimporteur de gegevensexporteur en de betrokkene ervan op de 
hoogte	stellen	wanneer	hij	een	verzoek	tot	toegang	tot	de	persoonsgegevens	heeft	ontvangen	
van een overheidsinstantie. De gegevensimporteur moet nagaan of het verzoek van de 
overheidsinstantie	redelijk	is	en	indien	hij	twijfelt	moet	hij	het	verzoek	aanvechten.	

Tot slot versterkt de Europese Commissie de rol van de toezichthoudende autoriteiten. 
Wanneer de gegevensexporteur reden heeft om aan te nemen dat een gegevensimporteur 
zijn	verplichtingen	uit	de	SCC’s	niet	kan	nakomen	mag	de	gegevensexporteur	alleen	doorgaan	
met het doorgeven van persoonsgegevens als de gegevensimporteur aanvullende waarborgen 
neemt. De gegevensexporteur moet de toezichthoudende autoriteit hiervan op de hoogte 
stellen en informatie over de aanvullende waarborgen verstrekken. 

Advies EDPB en EDPS
In	het	algemeen	zijn	de	EDPB	en	EDPS	van	mening	dat	de	vernieuwde	SCC’s	een	hoger	
beschermingsniveau voor de gegevens van de betrokkenen bieden. Met name verwelkomen ze 
de	clausules	die	zich	richten	op	een	aantal	vraagstukken	die	zijn	geconstateerd	in	de	Schrems	II	
uitspraak. 

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art-704/2020/recommendations-012020-measures-supplement-transfer_en
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228677&pageIndex=0&doclang=en
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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Toch	zijn	de	EDPB	en	EDPS	van	mening	dat	een	aantal	clausules	kunnen	worden	verbeterd.	Zo	
vragen	zij	om	meer	duidelijkheid	over	de	situaties	waarin	de	SCC’s	van	toepassing	zijn.

Daarnaast stellen ze voor om een zogenaamde ‘docking-clause’ toe te voegen aan de SCC’s die 
het	mogelijk	maakt	dat	meerdere	partijen	(verwerkers	en	sub-verwerkers)	kunnen	toetreden	tot	
de SCC’s. 

Bovendien	stellen	de	EDPB	en	EDPS	voor	om	in	de	bijlagen	van	de	SCC’s	zoveel	mogelijk	
duidelijkheid	te	scheppen	over	de	rollen	en	verantwoordelijkheden	van	de	partijen	met	
betrekking tot de verwerkingsactiviteiten. 

Verdere verloop
Het voorstel van de Europese Commissie stond tot december 2020 open voor consultatie. Naar 
aanleiding van de ontvangen feedback en het advies van de EDPB en EDPS zullen de SCC’s 
worden	gefinaliseerd.	Daarna	zal	er	waarschijnlijk	een	transitieperiode	van	één	jaar	gelden	voor	
organisaties	waarin	zij	oudere	SCC’s	kunnen	vervangen.	

1.2	 Guidelines	01/2021	on	Examples	regarding	Data	Breach	Notification

Op 14 januari heeft de EDPB een nieuw richtsnoer (concept) aangenomen over 
dataleknotificaties.	De	voorloper	van	de	EDPB	–	WP29	–	publiceerde	eerder	al	een	algemeen	
richtsnoer	over	dataleknotificaties,	maar	hierin	ontbraken	voorbeelden	uit	de	praktijk.	Daarom	
heeft	de	EDPB	een	nieuw	praktijk	georiënteerd	richtsnoer	aangenomen.	Het	nieuwe	richtsnoer	
is een aanvulling op het door WP29 gepubliceerde richtsnoer. In het nieuwe richtsnoer worden 
voorbeelden	en	casussen	uit	de	praktijk	besproken.	Bij	het	opstellen	van	het	richtsnoer	is	
gebruik gemaakt van opgedane ervaringen van de toezichthoudende autoriteiten. 

Voorafgaand	aan	een	notificatie	van	een	datalek	moet	de	verwerkingsverantwoordelijke	een	
datalek als zodanig kunnen herkennen. Op basis van artikel 4 lid 12 AVG houdt een inbreuk in 
verband met persoonsgegevens (datalek) het volgende in: “een inbreuk op de beveiliging die 
per	ongeluk	of	op	onrechtmatige	wijze	leidt	tot	de	vernietiging,	het	verlies,	de	wijziging	of	de	
ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden opgeslagen 
of	anderszins	verwerkte	gegevens”.

Wanneer	de	verwerkingsverantwoordelijke	constateert	dat	sprake	is	van	een	datalek	dient	hij	
de volgende stappen te nemen:

• Documenteer de inbreuk in verband met persoonsgegevens;
• Meld de inbreuk in verband met persoonsgegevens aan de bevoegde 
 toezichthoudende autoriteit; en
•	 Meld	de	inbreuk	ook	aan	de	betrokkene,	wanneer	de	inbreuk	waarschijnlijk	een	hoog		
	 risico	inhoudt	voor	de	rechten	en	vrijheden	van	natuurlijke	personen.	

Het	richtsnoer	bespreekt	in	detail	wat	een	verwerkingsverantwoordelijke	moet	doen	wanneer	
een	beveiligingsincident	plaatsvindt	waarbij	wordt	ingezoomd	op	verschillende	casussen.	
Een	voorbeeld	van	een	casus	die	wordt	besproken	is	onopzettelijke	doorgifte	van	gegevens	
aan	een	vertrouwde	derde	partij	zoals	een	advocatenkantoor.	De	derde	partij	is	in	dit	geval	
gehouden aan een beroepsmatige geheimhouding. De informatie bevatte in deze casus geen 
bijzondere	persoonsgegevens.	Daarnaast	betrof	het	niet	overmatig	veel	persoonsgegevens.	
Hier	is	volgens	de	EDPB	geen	sprake	van	een	(hoog)	risico	voor	de	rechten	en	vrijheden	
van	natuurlijke	personen/betrokkenen.	Dit	datalek	hoeft	dus	niet	gemeld	te	worden	bij	de	
toezichthouder en/of betrokkene.

Het nieuwe conceptrichtsnoer staat open voor consultatie tot en met 2 maart 2021.  

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art-704/2021/guidelines-012021-examples-regarding-data-breach_en
https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612052
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2. EUROPESE RECHTSPRAAK 
Hoogtepunt: 

 • Advocaat-Generaal Bobek adviseert het Europees Hof van Justitie over het 
  ‘one-stop-shop mechanisme’
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2.1  Advocaat-Generaal Europees Hof van Justitie adviseert over het 
 ‘one-stop-shop mechanisme’

De Advocaat-Generaal (A-G) Bobek heeft een advies uitgebracht aan het Europees Hof van 
Justitie	op	twee	prejudiciële	vragen.	Deze	vragen	betreffen	de	interpretatie	en	uitvoering	van	
het ‘one-stop-shop mechanisme’.

Aanleiding 
In	de	onderhavige	zaak	heeft	de	Belgische	toezichthouder,	de	GBA,	als	betrokken	
toezichthoudende	autoriteit	bij	de	Belgische	rechter	in	eerste	aanleg	een	rechtszaak	
aangespannen	tegen	Facebook	Inc.,	Facebook	Ireland	Ltd.	en	Facebook	Belgium	(hierna:	
Facebook) wegens vermeende schendingen van de AVG. De schendingen betroffen 
onder meer het onrechtmatig verzamelen van informatie over het privé-surfgedrag van 
internetgebruikers via cookies en pixels. 
 
In november 2015 heeft de Belgische rechter geoordeeld dat de gegevensverwerkingen op 
Belgisch grondgebied gestaakt moesten worden. Facebook heeft in 2016 tegen de beschikking 
hoger	beroep	ingediend	bij	het	Brusselse	hof.	Het	hof	in	Brussel	oordeelde	bevoegd	te	zijn	om	
de	vordering	tegen	Facebook	Belgium	wel	rechtsmacht	te	behandelen,	maar	niet	ten	opzichte	
van de vordering tegen Facebook Inc. En Facebook Ireland Ltd.  Daarom heeft de Brusselse 
rechter	de	zaak	doorverwezen	naar	het	HvJEU.	De	Brusselse	rechter	heeft	om	een	prejudiciële	
beslissing van het HvJEU verzocht.

Advies A-G prejudiciële vragen 
De	A-G	heeft	zich	in	zijn	advies	hoofdzakelijk	gebogen	over	de	centrale	vraag	of	de	GBA	als	
Belgische	toezichthouder	nog	een	vordering	in	kan	stellen	tegen	Facebook	Belgium	terwijl	
Facebook Ireland Ltd. de gegevensverwerkende entiteit is.
 
Om	de	vraag	te	beantwoorden,	licht	de	A-G	het	zogenaamde	one-stop-shop	mechanisme	
toe	dat	is	bedoeld	voor	grensoverschrijdende	gegevensverwerkingen	waarbij	meerdere	
toezichthoudende	autoriteiten	zijn	betrokken.	Uit	de	verschillende	toezichthoudende	
autoriteiten wordt één leidende toezichthoudende autoriteit aangewezen. Deze fungeert als 
centraal handhavingspunt. Hierdoor ontstaat het verschil tussen een betrokken en een leidende 
toezichthoudende autoriteit.
 
Een	toezichthoudende	autoriteit	is	leidend	als	zij	op	hetzelfde	grondgebied	gevestigd	is	als	
de	hoofdvestiging	of	enige	vestiging	van	de	verwerkingsverantwoordelijke	of	verwerker(s)	van	
de	grensoverschrijdende	gegevensverwerkingen.[1]	Een	toezichthouder	kwalificeert	volgens	
de A-G als een betrokken toezichthouder wanneer het voldoet aan een van de alternatieve 
voorwaarden: 

•	 De	verwerkingsverantwoordelijke	of	verwerker	is	gevestigd	op	het	grondgebied	van	de		
 toezichthoudende autoriteit;
•	 De	betrokkenen	wezenlijke	gevolgen	van	de	grensoverschrijdende		 	 	 	
	 gegevensverwerkingen	ondervinden	en	in	dezelfde	lidstaat	verblijven	als	waar	de	
 toezichthoudende autoriteit gevestigd is; of
•	 Bij	die	toezichthouder	een	klacht	is	ingediend.

De A-G stelt dat de AVG van kracht is om rechtszekerheid en transparantie te bieden door 
beperkingen	van	vrij	verkeer	van	persoonsgegevens	tegen	te	gaan.	Hierbij	benadrukt	
A-G Bobek dat de leidende toezichthouder niet de enige handhaver is en dat juist het 
samenwerkingsmechanisme tussen alle toezichthoudende autoriteiten binnen de EU dient te 
worden gestimuleerd.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-645/19
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Tot slot geeft de A-G aan dat ook een betrokken toezichthouder in verschillende 
situaties	een	procedure	kan	aanspannen	bij	een	nationale	rechter	wanneer	sprake	is	van	
grensoverschrijdende	gegevensverwerking.	Het	gaat	hierbij	om	situaties	waarin	de	nationale	
toezichthouders:

i)	 optreden	buiten	de	materiële	werkingssfeer	van	de	AVG;
ii)	 grensoverschrijdende	gegevensverwerkingen	onderzoeken	die	worden		uitgevoerd	
 door overheidsinstanties dan wel in het algemeen belang of in het kader van
 de uitoefening van het openbaar gezag of door niet in de Unie gevestigde    
	 verwerkingsverantwoordelijken;	
iii) dringende maatregelen nemen; 
iv) optreden nadat de leidende toezichthouder heeft besloten om een zaak niet te 
	 behandelen,	of;	
v)	 de	leidende	toezichthouder	informeert	en	op	grond	daarvan	de	bevoegdheid	krijgt	om	
	 een	rechtsvordering	in	te	stellen,	indien	de	leidende	toezichthoudende	autoriteit	de	zaak	
 niet verder behandel.

Conclusie
A-G Bobek benadrukt dat als gevolg van het one-stop-shop mechanisme de leidende 
toezichthouder in beginsel bevoegd is om te handhaven en een rechtsvordering in te stellen. 
De	leidende	toezichthouder	is	echter	niet	de	enige	handhaver	van	de	AVG,	samenwerking	
met de betrokken toezichthouders is vereist. De A-G concludeert dat in verschillende situaties 
een betrokken toezichthouder ook een procedure aan kan spannen wanneer sprake is van 
grensoverschrijdende	gegevensverwerking.	Dit	dient	echter	zeer	gelimiteerd	toegepast	te	
worden,	aldus	de	A-G.	Of	het	Europese	Hof	van	Justitie	het	advies	van	A-G	Bobek	volgt,	moet	
nog	blijken.	
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3. NATIONALE RECHTSPRAAK
Hoogtepunten: 

	 •	 Website	‘zwartelijstartsen.nl’	moet	offline	worden	gehaald:	eerbiediging	van	de		
	 	 goede	naam	weegt	zwaarder	dan	de	vrijheid	van	meningsuiting	
	 •	 Vrijheid	van	meningsuiting	VS	recht	op	privacy,	eiser	is	aan	te	merken	als	publiek	
  persoon 
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3.1	 De	website	‘zwartelijstartsen.nl’	moet	offline	worden	gehaald	–	Het		 	
	 recht	op	eer	en	goede	naam	weegt	zwaarder	dan	het	recht	op	vrijheid		
 van meningsuiting (ECLI:NL:RBMNE:2021:23) 

De	website	‘zwartelijstartsen.nl’	moet	offline	worden	gehaald,	zo	heeft	de	rechter	in	het	
voordeel van Stichting Stop Online Shaming (Stichting SOS) geoordeeld. Het kort geding 
werd	door	Stichting	SOS	aangespannen	tegen	SIN-NL.	SIN-NL	publiceert	een	zwarte	lijst	op	
haar website van artsen en publiceert volgens Stichting SOS onrechtmatige uitlatingen over 
individuele	artsen.	In	de	botsing	tussen	de	fundamentele	rechten,	is	de	voorzieningsrechter	
van oordeel dat het recht op eerbiediging van de eer en goede naam van de zorgverleners 
zwaarder	weegt	dan	het	recht	op	vrijheid	van	meningsuiting	van	de	SIN-NL.

De feiten
De	website,	waarin	bijna	900	artsen,	tandartsen,	verpleegkundigen,	en	psychologen	staan	
vermeld	als	‘falende	zorgverleners’,	beweert	niet	als	‘leedtoevoeging	of	schandpaal’	bedoeld	
te	zijn,	maar	om	patiënten	te	informeren	en	de	zorgverleners	ter	verantwoording	te	roepen.	
De	zorgverleners	staan	op	alfabetische	volgorde,	vaak	met	een	foto	en	de	instelling	waarin	zij	
werkzaam	zijn/waren.	De	vermeldingen	zijn	niet	alleen	beperkt	tot	tuchtrechtelijke	maatregelen	
die	in	het	publiekelijke	en	online	raadpleegbare	BIG-register	zijn	te	vinden,	maar	ook	
zorgverleners waarvan de BIG-registratie inmiddels is doorgehaald of die helemaal geen BIG-
registratie	hebben.	Volgens	de	website	is	verwijdering	van	de	zwarte	lijst	pas	mogelijk	na	het	
geven	van	eerlijke	informatie	en	herstelbehandeling,	en	eventueel	schadevergoeding.

De	Stichting	SOS	geeft	aan	dat	het	voor	het	publiek	niet	duidelijk	is	dat	het	gaat	om	een	niet 
officiële	zwarte	lijst,	maar	om	een	privé	bijgehouden	lijst.	Dit	heeft	tot	gevolg	dat	het	publiek	
de	verschillen	(en	nuance)	tussen	de	tuchtrechtelijke	sancties	niet	goed	kan	beoordelen.	De	
artsen	worden	op	de	website	geplaatst,	ongeacht	of	het	enkel	gaat	om	een	berisping.	Alle	
zorgverleners	worden	geassocieerd	met	de	term	‘zwarte	lijst’.	Bovendien	kunnen	zij	zich,	
vanwege	het	medische	beroepsgeheim,	niet	buiten	de	tuchtrechtelijke	procedure	verdedigen.	
Dit	heeft	een	grote	impact	op	de	zorgverleners	volgens	de	Stichting	SOS,	omdat	verwijdering	
van	de	zwarte	lijst	vrijwel	onmogelijk	is	en	de	vermelding	op	de	website	vaak	op	de	eerste	
pagina van zoekmachines als zoekresultaat naar boven komt. 

Het	recht	op	vrijheid	van	meningsuiting	versus	het	recht	op	eerbiediging	goede	naam
Naar het oordeel van de voorzieningsrechter weegt het belang dat individuele zorgverleners 
door publicaties niet worden blootgesteld aan lichtvaardige verdachtmakingen zwaarder 
dan	het	belang	van	de	gedaagde	om	aandacht	te	vragen	(voor	het	verzwijgen	van)	medische	
fouten.	Terwijl	de	meeste	artsen	en	zorgverleners	hun	werk	mogen	blijven	uitoefenen	levert	
het	gebruik	van	de	term	‘zwarte	lijst’	al	een	zware	beschuldiging	op.	Het	publiek	associeert	
deze term over het algemeen met het (niet) meer mogen uitvoeren van werkzaamheden. In 
combinatie	met	negatieve	kwalificaties	als	‘falende	artsen’	en	‘medische	misdrijven’,	zijn	deze	
beschuldigingen zeer ernstig.

Hoewel	bij	de	meeste	beschuldigingen	een	feitelijke	basis	ontbreekt,	is	niet	elke	uiting	
op de website onrechtmatig. De op de website voorkomende BIG-registraties hebben 
weliswaar	een	feitelijke	basis,	desalniettemin	is	de	daarmee	gemoeide	zijnde	verwerking	van	
persoonsgegevens	in	strijd	met	de	AVG.

Bovendien	had	SIN-NL	zijn	doel	via	een	andere	weg	kunnen	bereiken	die	minder	schadelijk	
was	voor	de	individuele	zorgverleners.	Ook	eerdere	uitspraken,	onder	andere	uit	2018 en 2020,	
hebben	geen	invloed	op	de	rechtmatigheid	van	de	website,	omdat	de	beoordeling	van	de	
rechtmatigheid van (uitlatingen op) de website toen niet ter beoordeling lag.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2021:23
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2018:8606
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2020:1802
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De	rechter	heeft	geoordeeld	dat	de	website	zwartelijstartsen.nl	binnen	twee	dagen	offline	moet	
worden	gehaald.	Verder	moet	de	website	bij	Google	alle	verwijzingen	naar	de	zwarte	lijsten	
uit	de	zoekresultaten	en	de	cache	laten	verwijderen.	Indien	de	website	hier	geen	gehoor	aan	
geeft	kan	het	een	dwangsom	van	€10.000	per	dag	krijgen	opgelegd,	met	een	maximum	van	
€150.000.

3.2	 Vrijheid	van	meningsuiting	VS	recht	op	privacy,	eiser	is	aan	te	merken		
	 als	publiek	persoon	(ECLI:NL:RBLIM:2021:373)

In deze uitspraak van de rechtbank Limburg staat de vraag centraal of de publicaties op de 
website	van	de	Socialistische	Partij	(gedaagde)	onrechtmatig	zijn	jegens	Metroprop	en	de	
eigenaar	van	Metropop	(eiser).	Er	wordt	daarbij	een	afweging	gemaakt	tussen	het	recht	op	
vrijheid	van	meningsuiting	van	gedaagde	en	het	recht	op	de	eer	en	de	goede	naam	van	eiser.	
Bij	deze	afweging	is	het	onder	andere	van	belang	of	eiser	aan	te	merken	is	als	publiek	figuur,	
waardoor	hij	meer	publiciteit	moet	dulden	dan	een	privépersoon.	

Eiser is eigenaar van diverse kantoor- en winkelpanden in Heerlen. Eiser is te zien op foto’s en 
tekstjes op de website van gedaagde en wordt daar in beschuldigd van het ‘laten leegstaan 
en laten verloederen’ van een groot aantal panden in Heerlen. Eiser is naast bestuurder van 
Metroprop	ook	bekend	als	lijstduwer	van	de	Hart-Leers	partij	bij	de	gemeenteraad	verkiezingen	
van 2018. 

Eiser
Eiser	stelt	zich	op	het	standpunt	dat	de	publicaties	op	de	website	onrechtmatig	zijn	nu	deze	
zijn	reputatie	schaden.	Eiser	is	van	mening	dat	zijn	recht	op	privacy	een	persoonlijkheidsrecht	
en	een	grondrecht	is	en	hier	zwaarder	weegt	dan	de	vrijheid	van	meningsuiting.	Ook	stelt	
eiser	dat	hij	door	zich	verkiesbaar	te	stellen	geen	publiek	persoon	is	geworden	en	dat	de	SP		
onrechtmatig	gebruik	heeft	gemaakt	van	het	portret	van	eiser	waardoor	de	SP	in	strijd	met	de	
AVG en de Auteurswet hebben gehandeld. 

SP
De	SP	verweert	zich	door	aan	te	geven	dat	eiser	een	brede	bekendheid	geniet,	die	hij	zelf	heeft	
gerealiseerd. De website waarop de informatie over eiser is geplaatst is een initiatief vanuit 
maatschappelijke	betrokkenheid,	in	het	bijzonder	om	verloedering	en	leegstand	van	panden	in	
Heerlen tegen te gaan. Volgens de SP is niet aangetoond dat eiser last heeft van de publicaties 
en	is	er	geen	redelijk	belang	dat	zich	verzet	tegen	openbaarmaking	van	het	portret	van	eiser.	
De	foto	op	de	website	is	de	foto	van	de	verkiezingsposter	van	eiser,	die	hij	zelf	op	grote	schaal	
in	Heerlen	heeft	verspreid.	Mocht	er	al	sprake	zijn	van	persoonsgegevens	dan	zijn	deze	zelf	
naar buiten gebracht of van algemene bekendheid. Volgens de SP hebben de publicaties op 
de	website	nieuwswaarde	en	een	maatschappelijke	functie.	

Rechtbank
De	rechtbank	oordeelt	dat	eiser	inderdaad	aan	te	merken	is	als	publiek	persoon	doordat	hij	
bewust	de	publiciteit	heeft	opgezocht.	Dat	hij	op	een	onverkiesbare	plaats	stond	op	de	lijst	
voor	de	gemeenteraad	verkiezingen	maakt	dit	niet	anders,	alleen	al	niet	omdat	het	om	een	
openbare	lijst	gaat.	

Verder overweegt de rechtbank dat er in Heerlen panden staan die aan eiser in eigendom 
toebehoren die leegstaan en verloederen. Hierdoor concludeert de rechter dat deze informatie 
niet	onjuist	is.	Daarnaast	oordeelt	de	rechtbank	dat	de	gegevens	over	eiser,	die	op	de	
website	en	de	facebookpagina	staan,	niet	onjuist	zijn	en	daarmee	niet	onrechtmatig.	Volgens	
de	rechtbank	mocht	de	SP	deze	informatie	op	haar	website	delen.	Hierbij	moet	worden	
meegewogen dat eiser een publiek en politiek debat voert over vastgoedleegstand in Heerlen 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLIM:2021:373&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aRBLIM%3a2021%3a373
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waarmee het algemeen belang is gediend. 

Alles	samengenomen	oordeelt	de	rechtbank	dat	het	recht	op	vrijheid	van	meningsuiting	
van gedaagde in deze zaak zwaarder weegt dan het recht op bescherming van het recht op 
eerbiediging van het privéleven van eiser. 
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4. NATIONAAL NIEUWS
Hoogtepunten: 

	 •	 Datalek	bij	coronabedrijf	U-Diagnostics	en	de	GGD
 • Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties van start
 • Gegevens asielzoekers jarenlang gedeeld met politie 
 • Evaluatiecommissie adviseert inlichtingenwet aan te passen
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4.1		 Datalek	en	illegale	handel	persoonsgegevens	uit	coronasystemen	

Op 21 januari maakt Nieuwsuur op basis van onderzoek bekend dat persoonsgegevens van 
tienduizenden	mensen	onvoldoende	is	beveiligd	door	het	coronatestbedrijf	U-Diagnostics.	
Volgens de NOS	gaat	het,	onder	meer,	om	testuitslagen	en	burgerservicenummers	die	zijn	
gedeeld in een WhatsApp-groep met 300 medewerkers. Verder waren deze gegevens ook 
toegankelijk	via	een	slecht	beveiligde	database.

Organisaties	en	instanties	waaronder	het	ministerie	van	Defensie,	multinational	Ahold	en	
voetbalclubs FC Volendam en FC Utrecht hebben hier hun coronatesten afgenomen. Een aantal 
van	hen	heeft	de	samenwerking	met	het	coronatestlaboratorium	beëindigd.	

De	directeur	van	U-Diagnostics	heeft	het	datalek	na	bekendmaking	direct	bij	de	Autoriteit	
Persoonsgegevens	(AP)	gemeld.	Daarnaast	zijn	er	maatregelen	getroffen	voor	de	interne	
gegevensuitwisseling. De AP heeft het ministerie van Defensie om nadere informatie verzocht.

Op	25	januari	blijkt	uit	onderzoek van RTL Nieuws dat op grote schaal illegale handel 
plaatsvindt	met	persoonsgegevens	uit	coronasystemen	van	de	GGD;	namelijk	CoronIT	en	
HPzone Light. In CoronIT staan privégegevens van Nederlanders die een coronatest hebben 
gedaan en HPzone Light is het systeem voor het bron- en contactonderzoek van de GGD.

De persoonsgegevens worden verhandeld door tientallen accounts via chatdiensten als 
Telegram en Snapchat. Sommige van deze accounts bieden aan persoonsgegevens van 
een	specifiek	persoon	op	te	zoeken	voor	tussen	de	30	en	50	euro.	Daarvoor	krijgt	de	koper,	
bijvoorbeeld,	een	woonadres,	e-mailadres,	telefoonnummer	en	burgerservicenummer.	Ook	
worden grote datasets verkocht met daarin dezelfde gegevens van tienduizenden mensen.

De	GGD	was	niet	op	de	hoogte	van	de	datahandel	uit	hun	systemen	en	geven	aan	onmiddellijk	
maatregelen	te	hebben	genomen,	waaronder	het	opschalen	van	de	monitoring	van	de	
systemen. De politie heeft ondertussen twee personen gearresteerd die beiden werken in een 
callcenter van de GGD en de AP heeft de GGD om opheldering verzocht.

Op 28 januari komt het nieuws via de NOS	naar	buiten	dat	de	exportmogelijkheid,	waar	de	
illegale	handelaren	gebruik	van	maakten,	al	sinds	april	2020	bestaat.	De	functie	is	bedoeld	
voor het maken van rapportages. Verder hadden GGD-medewerkers ook toegang tot een 
uitgebreide	zoekfunctie,	om	zo	gemakkelijk	dossiers	te	vinden	van	specifieke	personen.	De	
GGD	heeft	de	exportmogelijkheid	stopgezet	sinds	25	januari,	na	berichtgeving	van	het	RTL	
Nieuws. Volgens de NOS is de GGD eerder gewaarschuwd,	waaronder	in	september	2020	toen	
bekend werd dat GGD-medewerkers de persoonsgegevens rondom iedere coronatest konden 
inzien,	dat	zij	weinig	tot	geen	training	over	privacy	hebben	gehad	en	niet	altijd	een	Verklaring	
Omtrent het Gedrag (VOG) hoefde in te leveren.

Deze beveiligingsincidenten benadrukken het belang van voldoende passende 
organisatorische	en	technische	maatregelen	zoals	een	goed	datalekbeleid,	multi-factor-
authenticatie,	beperkte	toegang	en	inzage	in	persoonsgegevens	of	bijvoorbeeld	versleuteling	
van gegevens. 

4.2  Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties van start

De	Rijksdienst	voor	Identiteitsgegevens	(RvIG)	meldt dat het Meldpunt Fouten in 
Overheidsregistraties (MFO) vanaf 4 januari van start is gegaan. Het MFO richt zich op het 
oplossen	van	problemen	van	burgers,	bedrijven	en	organisaties	die	te	maken	hebben	

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2365412-persoonsgegevens-tienduizenden-geteste-nederlanders-onvoldoende-beveiligd.html
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5210644/handel-gegevens-nederlanders-ggd-systemen-database-coronit-hpzone
https://nos.nl/artikel/2366341-lek-in-ggd-systeem-al-driekwart-jaar-aanwezig.html
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2348581-testlijnmedewerkers-kunnen-bij-persoonsgegevens-ook-als-dat-niet-mag.html
https://www.rvig.nl/actueel/nieuws/2020/11/19/het-meldpunt-fouten-in-overheidsregistraties-4-januari-2021-van-start
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met overheidsregistraties. Het doel is dat het MFO mensen helpt om onjuiste gegevens te 
corrigeren.

Op de website van het MFO staat ook beschreven hoe een fout in de gegevens van de 
burger wordt gezien en opgelost. In Nederland maken veel organisaties gebruik van 
overheidsregistraties.	De	gegevens	van	burgers,	bedrijven	en	organisaties	centraal	staan	
daarin	centraal.	Overheidsorganisaties	gebruiken	deze	gegevens,	bijvoorbeeld,	om	een	
uitkering	te	verstrekken.	De	juiste	gegevens	zijn	dus	cruciaal	voor	de	juiste	werking	van	een	
dergelijke	handelingen.	Wanneer	medewerkers	van	een	overheidsorganisatie	een	probleem	
bij	overheidsregistraties	opmerken	dat	zij	zelf	niet	kunnen	oplossen,	dan	kan	de	melder	van	het	
probleem	zich	melden	bij	het	MFO.

Volgens	de	website	kan	het	gaan	om	allerlei	gegevens,	waaronder	persoonlijke	gegevens,	
gegevens	over	inkomen,	gegevens	van	de	woning,	voertuiggegevens	en	opleidingsgegevens.

Een melding kan hier worden gedaan via de website van het MFO.

4.3		 Gegevens	asielzoekers	jarenlang	gedeeld	met	politie

In een artikel van het NRC is naar buiten gekomen dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers 
(COA) jarenlang onrechtmatig persoonsgegevens van honderdduizenden asielzoekers met de 
politie	heeft	gedeeld.	Uit	een	conceptbrief	aan	de	Tweede	Kamer	van	demissionair	minister	van	
Justitie	en	Veiligheid	Ferd	Grapperhaus	blijkt	dat	deze	gegevensdeling	definitief	stopt.

Volgens	het	artikel	deelde	het	COA	ten	minste	zeven	jaar	lang,	op	structurele	wijze,	gegevens	
van	alle	bewoners	met	het	Nationaal	Vreemdelingen	Knooppunt	(NVIK)	van	de	politie.	Het	gaat	
om	gegevens	als	godsdienst,	etniciteit,	naam,	leeftijd	en	land	van	herkomst.

Tijdens	een	intakegesprek	bij	aankomst	in	Nederland	werd	de	vluchtelingen	gevraagd	een	
toestemmingsverklaring te tekenen waarin staat dat COA hun gegevens met de politie deelt. 
Op het toestemmingsformulier kon alleen ‘ja’ worden aangekruist.

Verder	is	ook	niet	bekend,	aldus	het	NRC,	wat	de	politie	precies	met	de	gegevens	deed.	Omdat	
de	persoonsgegevens	onrechtmatig	zijn	verkregen,	moeten	deze	uit	alle	politiesystemen	
worden	verwijderd.	Het	is	niet	bekend	of	dat	al	is	gebeurd.

4.4 Evaluatiecommissie adviseert inlichtingenwet aan te passen¹

De	Wet	op	de	inlichtingen-	en	veiligheidsdiensten	2017	(WIV	2017)	moet	worden	aangepast,	
stelt de Evaluatiecommissie Wet op inlichten- en veiligheidsdiensten (EWC) in haar 
evaluatierapport. 

De	WIV	2017	is	sinds	mei	2018	van	kracht	en	geeft	de	AIVD	en	MIVD	nieuwe	bevoegdheden,	
onder meer het op grotere schaal aftappen van data en het onderscheppen en opslaan van 
internetverkeer van de kabel. 

Volgens	de	Evaluatiecommissie,	die	de	wet	heeft	geëvalueerd,	voldoet	de	wet	voor	het	
grootste	deel,	maar	zijn	er	ook	punten	die	verbeterd	moeten	worden.		De	commissie	vindt	
het allereerst nodig dat er meer regelgeving komt over het aftappen van data op grote schaal 
(‘bulkdata’).	Het	verzamelen	en	gebruik	van	bulkdata,	waarbij	het	ook	kan	gaan	om	data	van	
onschuldige	burgers,	moeten	met	meer	waarborgen	worden	omkleed.		 	 	 	
 1
Klik hier voor het nieuwsbericht.

https://www.rvig.nl/meldpunt-fouten-in-overheidsregistraties/melding-doen-bij-het-mfo
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/01/18/gegevens-asielzoekers-vele-jaren-gedeeld-met-politie-a4028089
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z01039&did=2021D02502
https://nos.nl/artikel/2365192-evaluatiecommissie-inlichtingenwet-moet-deels-worden-aangepast.html
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Daarnaast stelt de commissie dat de regels voor het uitwisselen van gegevens met 
buitenlandse inlichtingendiensten moeten worden aangescherpt. Het kabinet zal zich de 
komende	tijd	buigen	over	het	advies	van	de	Evaluatiecommissie	en	onderzoeken	in	hoeverre	ze	
opvolging geven aan de uitkomsten van het evaluatierapport. 

4.5  Gemeente Amsterdam presenteert datastrategie

In de gepubliceerde datastrategie	wil	de	gemeente	Amsterdam	duidelijk	maken	welke	acties	
specifiek	op	het	gebied	van	data	nodig	zijn	om	de	digitale	rechten	van	Amsterdammers	te	
beschermen	en	hen	te	laten	profiteren	van	de	mogelijkheden	van	data.	In	het	document	
presenteert de gemeente de volgende twee doelstellingen en daaraan gekoppelde acties:

1.	 Amsterdammers	krijgen	meer	zeggenschap	over	hun	data
• Het	moet	voor	iedereen	duidelijk	zijn	welke	data	in	de	openbare	ruimten	worden		 	

verzameld	en	door	wie.	Bedrijven	en	organisaties	die	data	via	sensoren	in	de	openbare	
ruimte	van	de	gemeente	Amsterdam	verzamelen,	moeten	dit	gaan	melden.

• De	gemeente	wil	dat	bedrijven	aan	de	inwoners	van	de	gemeente	zeggenschap	geven	over	
hun	data.	Waar	de	gemeente	onvoldoende	juridische	middelen	heeft	om	dat	uit	te	voeren,	
zal	zij	de	Rijksoverheid	en/of	de	Europese	Commissie	oproepen	om	wet-	en	regelgeving	
aan te passen.

• De gemeente werkt met de Openbare Bibliotheek Amsterdam aan een publieksprogramma 
over	datawijsheid	om	Amsterdammers	beter	bewust	te	laten	worden	van	hun	data.

• De	gemeente	wil	dat	Amsterdammers	makkelijker	de	gemeente	ter	verantwoording	moet	
kunnen roepen wanneer gegevens onterecht worden bewaard. Er wordt nog onderzoek 
gedaan	hoe	dit	in	de	praktijk	gaat	gebeuren.

• De gemeente vraagt Amsterdammers om reactie op het algoritmeregister dat in 2020 is 
gelanceerd.

2.	 Data	over	Amsterdam	moeten	voor	de	gemeente,	haar	bestuurders,	haar	burgers		
	 en	haar	bedrijven	toegankelijk	zijn
• In nieuwe overeenkomsten met de gemeente wordt afgesproken dat de rechten op de data 

die	in	het	kader	van	de	overeenkomst	worden	gecreëerd	aan	de	gemeente	toekomen.	
• Sommige	groepen	zijn	ondervertegenwoordigd	in	de	datasets	van	de	gemeente.	In	2021	

gaat een team op zoek naar dit soort leemtes in de data. Deze kunnen worden opgevuld 
met data van het CBS.

• De	gemeente	onderzoekt	of	bij	grote	gemeentelijke	ICT-projecten	een	‘digitale-rechten-
toets’ verplicht gesteld kan worden.

• De	gemeente	wil	meer	open	source	ontwikkelen	en	inkopen,	zodat	het	transparanter	is	hoe	
de gemeente met data omgaat.

https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/innovatie/de-digitale-stad/datastrategie/
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5.	 WERELDWIJDE	ONTWIKKELINGEN

Hoogtepunten: 

•	 WhatsApp	wijzigt	Privacybeleid	
• Boetes opgelegd door toezichthouders in Spanje en Duitsland
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5.1		 WhatsApps	gewijzigde	Privacybeleid

WhatsApp kondigde op 4 januari aan dat de Servicevoorwaarden en Privacybeleid zijn	
geüpdatet. WhatsApp-gebruikers werden in de app hiervan op de hoogte gesteld en gevraagd 
om akkoord te gaan met de update. Vooral de update in het Privacybeleid is zeer negatief 
ontvangen;	niet	alleen	door	WhatsApp-gebruikers,	maar	ook	door	overheidsorganisaties. De 
update	lijkt	ook	de	directe	aanleiding	te	zijn	voor	de	enorme	groei	in	gebruikers	bij	alternatieve	
applicaties als Signal en Telegram.
 
Volgens WhatsApp	is	de	update	voornamelijk	bedoeld	om	informatie	te	geven	over	de	
bedrijfsfuncties	in	WhatsApp,	zoals	het	communiceren	tussen	bedrijven	en	consumenten	via	
WhatsApp en kunnen doen van aankopen via WhatsApp. 

Feitelijk	is	weinig	veranderd	in	het	Privacybeleid,	vergeleken	met	het	Privacybeleid	uit	2018.	In	
het Privacybeleid van 2021 is toegevoegd dat WhatsApp metadata van berichten verwerkt met 
als doel om de communicatie tussen gebruikers tot stand te brengen; WhatsApp geeft expliciet 
aan	dat	zij	geen	toegang	heeft	tot	de	inhoud	van	de	communicatie	tussen	gebruikers.

Informatie omtrent het verwerken van locatiegegevens is wel veranderd. In het nieuwe 
Privacybeleid	staat	dat	WhatsApp	altijd	de	algemene	locatie	van	de	gebruiker	probeert	te	
vinden,	ook	wanneer	locatiefuncties	van	het	apparaat	uitstaan.	Hiervoor	gebruikt	WhatsApp	
het	IP-adres,	het	netnummer	en	andere	informatie.	WhatsApp	specificeert	niet	welke	andere	
informatie dit is.

Verder geeft WhatsApp in het Privacybeleid aan dat gebruikersgegevens wel gedeeld worden 
met Facebook-bedrijven,	maar	dat	deze	bedrijven	deze	door	WhatsApp	gedeelde	gegevens	
niet gebruiken voor eigen doeleinden. Dit geldt echter alleen voor gebruikers die in de 
Europese Regio wonen. 

Ondanks	het	gebrek	aan	significante	wijzigingen	in	het	WhatsApps	Privacybeleid	voor	
gebruikers	uit	de	Europese	Regio,	zijn	toch	veel	gebruikers	overgestapt	naar	alternatieve	
applicaties	als	Signal	en	Telegram.	Ter	vergelijking,	Signal	en	Telegram	verwerken	significant	
minder gebruikersgegevens  en	waar	marketing-	en	communicatie	een	belangrijk	onderdeel	is	
van WhatsApps Privacybeleid	ontbreken	deze	aspecten	volledig	bij	zowel	Signal als Telegram. 

Op	15	januari	kondigt	WhatsApp	aan	dat	zij	de	update	uitstellen	naar	15	mei	2021,	in	
plaats	van	8	februari.	De	reden	voor	het	uitstellen	is	vanwege	“veel	verwarring”	en	“veel	
misinformatie”,	aldus WhatsApp.	WhatsApp	stelt	dat	zij	de	komende	tijd	moeite	gaan	doen	om	
“alle	misinformatie	te	verduidelijken”,	zodat	gebruikers	“in	hun	eigen	tempo”	de	update	in	het	
Privacybeleid kunnen doornemen.

5.2 Boetes opgelegd door nationale toezichthouders in Europa

Spanje
Boete	Caixabank	van	6	miljoen
De	Spaanse	toezichthouder,	‘Agencia	Española	de	Protección	de	Dato’	(AEPD),	heeft	haar	
hoogste boete	tot	nu	toe	uitgedeeld	aan	financiële	groep,	Caixabank	S.A.,	van	6	miljoen	
euro.	De	toezichthouder	constateert	dat	Caixabank	artikelen	6,	13	en	14	van	de	AVG	heeft	
geschonden.
 

https://www.whatsapp.com/legal/updates/privacy-policy-eea?lang=nl
https://techcrunch.com/2021/01/14/whatsapp-faces-legal-challenge-over-privacy-in-its-biggest-market/
https://www.ictmagazine.nl/rel-rond-whatsapp-betekent-groei-telegram-en-signal/
https://faq.whatsapp.com/general/security-and-privacy/about-new-business-features-and-whatsapps-privacy-policy-update
https://faq.whatsapp.com/general/security-and-privacy/answering-your-questions-about-whatsapps-privacy-policy/?lang=nl
https://faq.whatsapp.com/general/security-and-privacy/the-facebook-companies
https://faq.whatsapp.com/general/security-and-privacy/who-is-providing-your-whatsapp-services
https://specials-images.forbesimg.com/imageserve/600761289555f90ea53af29d/960x0.jpg?fit=scale
https://www.whatsapp.com/legal/updates/privacy-policy-eea?lang=nl
https://signal.org/legal/
https://telegram.org/privacy/
https://blog.whatsapp.com/giving-more-time-for-our-recent-update?lang=nl
https://www.aepd.es/es/documento/ps-00477-2019.pdf
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Caixabank heeft onvoldoende gemotiveerd wat haar verwerkingsgrondslag voor de 
gegevensverwerkingen	zijn.	Dit	is	in	strijd	met	artikel	6	AVG.	Dit	in	het	bijzonder	met	betrekking	
tot de gegevensverwerkingen waaraan een gerechtvaardigd belang ten grondslag ligt. 
Daarnaast heeft Caixabank niet eenduidige informatie verschaft aan haar betrokkenen. Dit is 
in	strijd	met	artikelen	13	en	14	AVG.	Met	name	in	het	privacybeleid	zijn	er	onduidelijkheden	
geconstateerd	met	betrekking	tot	terminologie,	categorieën	gegevensverwerkingen,	rechten	
van	betrokkenen	en	bewaartermijnen.
 
De AEPD heeft een boete van €4 miljoen opgelegd voor het overtreden van artikel 6 AVG en 
een boete van €2 miljoen voor het schenden van artikelen 13 en 14 AVG.

Duitsland
Voorwaardelijke	boete	van	10,4	miljoen	aan	elektronicawinkel
De	lokale	toezichthouder	van	deelstaat	Nedersaksen	in	Duitsland	heeft	een	voorwaardelijke	
boete van	10,4	miljoen	euro	uitgedeeld	aan	elektronicawinkel	genaamd	Notebooksbilliger.
de AG. De geconstateerde schending ziet op onrechtmatig cameratoezicht op de werkvloer. 
Het	bedrijf	heeft	ruim	twee	jaar	lang	haar	werknemers	en	klanten	gemonitord	in	magazijnen,	
op	de	werkvloer	en	in	openbare	ruimtes.	Het	bedrijf	voerde	aan	dat	de	geïnstalleerde	
videocamera’s tot doel hadden strafbare feiten te voorkomen. Cameratoezicht is volgens de 
Duitse	toezichthouders	slechts	toegestaan	onder	specifieke	voorwaarden.	Bijvoorbeeld	als	er	
sprake	is	van	een	gerechtvaardigd	belang	waarbij	de	noodzakelijkheid	van	het	cameratoezicht	
moet worden aangetoond. Cameratoezicht om strafbare feiten op te sporen is daarnaast 
alleen	geoorloofd	wanneer	er	een	redelijke	verdenking	bestaat	tegen	specifieke	personen.	
In	dat	geval	kan	het	toelaatbaar	zijn	om	personen	gedurende	een	beperkte	tijd	met	camera’s	
te controleren. In het onderhavige geval was de videoverdenking echter niet beperkt tot 
specifieke	personen.	Bovendien	werden	de	camerabeelden	zestig	dagen	bewaard.	Dit	was	
volgens	de	lokale	toezichthouder	aanzienlijk	langer	dan	noodzakelijk.	De	boete	van	10,4	
miljoen euro is de hoogste boete die de deelstaat Nedersaksen tot nu toe heeft uitgedeeld.  

https://lfd.niedersachsen.de/startseite/infothek/presseinformationen/lfd-niedersachsen-verhangt-bussgeld-uber-10-4-millionen-euro-gegen-notebooksbilliger-de-196019.html
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