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 VOORWOORD 

Beste lezer, 

Nu	de	wereldwijde	epidemie	in	de	meeste	landen	richting	de	fase	van	vaccinaties	
beweegt,	lijkt	er	nieuwe	hoop	te	zijn.	Deze	vaccinatie	fase	roept	opnieuw	vragen	op	
met	betrekking	tot	privacy,	vergelijkbaar	met	eerdere	vragen	rondom	het	verwerken	
van	informatie	van	bijvoorbeeld	medewerkers	of	bezoekers	in	het	kader	van	
COVID-19 besmettingen. In Nederland heeft de Commissie Ethiek en recht van de 
Gezondheidsraad in opdracht van Minister Hugo de Jonge advies uitgebracht over 
de	verwerking	van	gezondheidsgegevens	in	het	kader	van	vaccinatiebewijzen.	Ook	in	
België werd dit onderwerp belicht door de toezichthouder.

Begin februari kreeg Stichting OLVG van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een 
boete van 440.000 euro opgelegd voor het onvoldoende treffen van maatregelen om 
de toegang tot medische dossiers te beschermen. Ook deed de Hoge Raad uitspraak 
in cassatie in een zaak over de toegang tot inbeslaggenomen smartphones. Hierin 
bekeek	de	Hoge	Raad	het	eerdere	oordeel	op	de	vraag	of	er	voldoende	wettelijke	
grondslag is voor de biometrische ontgrendeling van een smartphone van de 
verdachte	en	of	hierbij	sprake	is	van	een	inbreuk	op	artikel	6	EVRM.	

Op internationaal vlak bracht deze maand veel ontwikkelingen met zich mee. 
Zo	bracht	de	Europese	Commissie	naar	buiten	dat	zij	een	ontwerpbesluit	over	
de	vaststelling	van	een	adequaatheidsbesluit	voor	het	Verenigd	Konikrijk	heeft	
gedeeld met de European Data Protection Board (EDPB). De bekendmaking van 
het ontwerpbesluit, met name relevant in het kader van Brexit, is een eerste stap in 
het	officiële	vaststellingsproces	van	een	adequaatheidsbesluit	voor	het	Verenigd	
Koninkrijk,	zoals	bedoeld	in	artikel	45	AVG.	Vanuit	Brussel	werden	er	begin	februari	
ook stappen gezet in de onderhandelingen rondom de ePrivacy Verordening. Het 
Portugese voorstel gaat nu richting de volgende fase in het EU wetgevingsproces. 

Afgelopen maand deed Considerati onderzoek naar de reacties vanuit verschillende 
organisaties op de recente concept aanbevelingen van de EDPB over aanvullende 
maatregelen voor gegevensdoorgiften naar derde landen.

Kortom, opnieuw een bewogen maand. 

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, richtsnoeren van nationale en internationale toezichthouders en 
instellingen, Nederlandse en internationale rechtspraak, uitspraken en nieuwsartikelen.

De informatie in dit overzicht vormt een selectie die op basis van relevante 
ontwikkelingen van de afgelopen maand, door Considerati is samengesteld. De 
opgenomen informatie biedt als zodanig geen uitputtend overzicht van alle relevante 
ontwikkelingen met betrekking tot privacy en gegevensbescherming, noch bevat dit 
document (juridisch) advies.

Aarzel niet om contact op	te	nemen	met	Considerati	bij	vragen	en	opmerkingen	of	
indien	u	suggesties	heeft	over	hoe	wij	onze	kennisdeling	kunnen	verbeteren.

 TOELICHTING

https://www.considerati.com/contact/
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1. EUROPEAN DATA PROTECTION BOARD
EN EUROPESE INSTELLINGEN

Hoogtepunten: 

• Considerati stelt vier terugkerende onderwerpen vast in de feedback van
organisaties op de EDPB aanbevelingen over gegevensoverdrachten naar landen
buiten de EER

• Raad bepaalt na vier jaar standpunt over e-Privacyregels, triloog begint
• Europese Commissie publiceert ontwerp adequaatheidsbesluit voor het VK. Wat

houdt  dit in en hoe nu verder?
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1.1 Considerati stelt vier terugkerende onderwerpen vast  in 
de feedback van organisaties op de EDPB 
aanbevelingen rondom gegevensoverdrachten naar 
landen buiten de EER

Het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB) heeft in 
november 2020 haar aanbevelingen gepubliceerd over de aanvullende 
maatregelen voor de doorgifte-mechanismen onder de AVG. De aanvullende 
maatregelen dienen de naleving van het EU-niveau voor de bescherming van 
persoonsgegevens te waarborgen. Deze aanbevelingen, gepubliceerd voor 
openbare	raadpleging,	zijn	in	zekere	mate	een	reactie	op	de	nietigverklaring	
door het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ) van het EU-VS Privacy 
Shield. De aanbevelingen roepen op tot aanvullende maatregelen voor 
gegevensoverdrachten richting landen buiten de Europese Economische 
Ruimte (EER), zoals in juli 2020 bepaald door het HvJ in de zaak Schrems II.

De	belangrijkste	EDPB-aanbeveling	bevat	een	zes	stappen	aanpak	
voor	organisaties	die	gevolgd	dient	te	worden	bij	de	doorgifte	van	
persoonsgegevens vanuit de EER naar landen buiten deze ruimte. De EDPB 
geeft in haar aanbeveling tevens een aantal voorbeelden van aanvullende 
maatregelen	die	organisaties	kunnen	nemen	om	dergelijke	doorgiften	verder	
te beveiligen.

Hoewel	de	aanbevelingen	van	de	EDPB	een	stap	in	de	goede	richting	zijn	
ter	verduidelijking	van	de	algemene	stappen	die	organisaties	dienen	te	
volgen in het kader van gegevensoverdrachten, leidde de publicatie van de 
aanbevelingen tot kritische reacties van organisaties uit verschillende sectoren.

Considerati heeft vier terugkerende onderwerpen vastgesteld in de 
feedback die organisaties publiekelijk met de EDPB hebben gedeeld:

1. Ontbreken van een risico-gebaseerde aanpak;
2. Onredelijk	korte	termijn	voor	de	uitvoering	van	de	aanbevelingen;
3. Onevenredig	grote	vraag	naar	middelen	en	kennis	van	bedrijven	(vooral

MKB) voor de eigen uitvoering van beoordelingen van derde landen; en
4. Onduidelijkheden	rondom	“aanvullende	maatregelen”	voor

gebruikelijke	doorgifte	van	bedrijfsgegevens	(met	name	‘Use	Cases’
6 en 7).

Hieronder worden deze vier terugkerende onderwerpen kort verder toegelicht.

1) Ontbreken van een risico-gebaseerde aanpak
Organisaties uit verschillende sectoren geven aan dat de huidige EDPB-
aanbevelingen onvoldoende overeenstemmen met de risico-gebaseerde
aanpak zoals die in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
wordt beoogd. Een voortzetting van de risico-gebaseerde aanpak van de
AVG zou vereisen dat de beoordelingen van gegevensoverdrachten deels op
basis	van	mogelijke	risico’s	uitgevoerd	dienen	te	worden.	MedTech	Europe
legt	bijvoorbeeld	uit	dat	“[...]	het	effect	van	een	verschuiving	weg	van	een
risico-gebaseerde	aanpak	is	dat	[...]	als	de	wetgeving	van	een	land	niet	aan
de essentiële elementen voldoet, een doorgifte niet mag plaatsvinden, zelfs
wanneer	het	risico	voor	de	persoonsgegevens	buitengewoon	laag	is”.

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art-704/2020/recommendations-012020-measures-supplement-transfer_en
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art-704/2020/recommendations-012020-measures-supplement-transfer_en
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Ook	zijn	meerdere	organisaties	van	mening	dat	de	aanbevelingen	een	zeer	
strenge interpretatie van de zaak Schrems II volgen, waardoor organisaties 
zeer weinig speelruimte hebben. Organisaties geven aan dat dit niet 
direct	zo	door	het	HvJ	is	bedoeld.	In	dit	verband	verwijst	de	internationale	
farmaceutische organisatie Boehringer Ingelheim naar artikel 24 AVG, waarin 
wordt uitgelegd dat het recht op gegevensbescherming moet worden 
geïnterpreteerd	“overeenkomstig	het	evenredigheidsbeginsel,	en	dat	dit	
de	erkenning	omvat	van	een	op	risico	gebaseerde	aanpak	bij	internationale	
gegevensoverdrachten”.

Global Data Alliance (GDA) voert aan dat de aanbevelingen door deze strenge 
interpretatie,	de	beoordeling	van	“alle	omstandigheden”	van	het	geval	achter	
wegen laat en dat dit ingaat tegen de ruime interpretatie van dit vereiste 
door	het	HvJ.	De	lijst	van	toepasselijke	omstandigheden,	zoals	vermeld	in	
de	aanbevelingen,	zou	“veel	ruimer	moeten	zijn	en	andere	fundamentele	
aspecten van een gegevensdoorgifte dienen te weerspiegelen, zoals de aard, 
de	reikwijdte,	het	soort	dienst	waarvoor	de	gegevens	worden	doorgegeven,	
het volume van de doorgegeven persoonsgegevens, en de mate waarin een 
klant zelf beslissingen neemt over waar de gegevens worden doorgegeven en 
opgeslagen”.

2) Onredelijk	kort	tijdschema	voor	de	uitvoering	van	de	aanbevelingen
Aangezien	de	huidige	aanbevelingen	nog	veel	onduidelijkheid	laten	bestaan
over de interpretatie ervan, voeren een aantal organisaties aan dat de
onmiddellijke	tenuitvoerlegging	van	de	aanbevelingen	onevenredig	kort	is
voor	bedrijven.	MedTech	Europe	stelt	bijvoorbeeld	een	uitvoeringstermijn
voor de tenuitvoerlegging van de aanbevelingen voor, zodat organisaties
“rekening	kunnen	houden	met	de	wetgeving	van	het	derde	land	waarnaar	zij
momenteel	gegevens	overdragen,	en	de	tijd	hebben	om	met	partijen	over
aanvullende	maatregelen	te	onderhandelen”.	De	Franse	vereniging	van	grote
ondernemingen,	AFEP,	beschrijft	de	onmiddellijke	tenuitvoerlegging	van
de	aanbevelingen	als	een	“onrealistische	uitdaging	voor	bedrijven	van	elke
omvang”.

Het	gebrek	van	een	uitvoeringstermijn	houdt	ook	grote	risico’s	in	voor	
reputatieschade en boetes voor organisaties, die kunnen oplopen tot 4% 
van	hun	wereldwijde	jaaromzet.	De	naleving	van	de	aanbevelingen	zal	grote	
inspanningen en inzet van organisaties vergen, aangezien de aanbevelingen 
gevolgen	kunnen	hebben	voor	de	manier	waarop	wereldwijde	IT-systemen	
en	bedrijfsprocedures	momenteel	zijn	opgezet.	De	meeste	organisaties	die	
aangeven	dat	zij	de	aanbevelingen	van	de	EDPB	zullen	naleven	zodra	deze	
definitief	zijn,	geven	aan	dat	zij	niettemin	een	redelijke	uitvoeringstermijn	
nodig hebben die in verhouding staat tot de grote taak die hun te wachten 
staat.

3) Onevenredig	grote	vraag	naar	middelen	en	kennis	van	bedrijven
(vooral MKB) voor de eigen uitvoering van beoordelingen van derde
landen

De	Global	Privacy	Alliance	(GPA)	geeft	aan	dat	“de	noodzaak	om	de	wetgeving	
van	derde	landen	te	beoordelen,	niet	vereist	zou	mogen	worden”.	De	GPA	
voegt	hieraan	toe:	“Als	dat	inderdaad	een	vereiste	wordt,	is	het	een	enorme,	
onpraktische	en	inefficiënte	onderneming	om	bedrijven	te	verplichten	hun	
eigen	onafhankelijke	beoordeling	te	maken	van	de	algemene	wetgeving	van	
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elk	van	de	derde	landen	waarnaar	zij	gegevens	doorgeven”.	De	GPA	wijst	
er	bovendien	op	dat	“beoordelingen	die	op	het	niveau	van	de	individuele	
onderneming	worden	uitgevoerd,	waarschijnlijk	sterk	uiteenlopende	
en inconsistente beoordelingen van het juridische landschap in die 
rechtsgebieden	zullen	opleveren”.

Een aantal organisaties deelt het standpunt dat de aanbevelingen uit dermate 
rigoureuze en dubbelzinnige maatregelen bestaan, dat veel organisaties slecht 
uitgerust	zijn	om	dergelijke	beoordelingen	uit	te	voeren.	Velen	beweren	dat	de	
aanbevelingen,	vooral	voor	midden-	en	kleinbedrijf	(MKB),	tot	“grote	uitgaven”	
zullen leiden. Dit zal organisaties verplichten grote investeringen en middelen 
uit	te	trekken	om	moeilijke,	tijdrovende	juridische	beoordelingen	uit	te	voeren	
voordat	zij	gegevens	buiten	de	EU	kunnen	doorgeven.	VNO-NCW	geeft	
daarnaast	aan	dat	“het	risico	van	het	beoordelen	van	de	wettelijke	vereisten	in	
het	land	van	bestemming	niet	alleen	door	bedrijven	moet	worden	gedragen”.	
Veel	organisaties	wijzen	erop	dat	in	plaats	daarvan	de	Europese	Commissie	
een	nog	actievere	rol	op	zich	zou	moeten	nemen	bij	het	beoordelen	van	de	
wetgeving van derde landen.

4) Onduidelijkheden	rondom	“aanvullende	maatregelen”	voor
gebruikelijke	doorgiften	van	bedrijfsgegevens	(‘Use	Cases’	6	en	7)

Momenteel worden in de aanbevelingen verschillende gebruikscases 
(‘Use	Cases’)	beschreven	ter	illustratie	van	scenario’s	waarin	bedrijven	
gegevensdoorgiften naar derde landen dienen te overwegen en beoordelen. 
Met name Use Cases 6 en 7, die gaan over de doorgifte aan aanbieders van 
clouddiensten of andere verwerkers en de toegang op afstand (remote) tot 
gegevens	voor	zakelijke	doeleinden,	hebben	tot	veel	discussie	geleid.	In	de	
aanbevelingen	is	opgenomen	dat	voor	Use	Cases	6	en	7	“geen	doeltreffende	
aanvullende	maatregelen	konden	worden	gevonden”	door	de	EDPB.	Deze	
conclusie	wordt	door	veel	organisaties	opgevat	als	het	feitelijk	onmogelijk	
maken	van	zeer	gebruikelijke	doorgiften	van	bedrijfsgegevens.

Overheersend in de meeste reacties is dat de bevindingen van de EDPB voor 
Use Cases 6 en 7 als onevenredig en onrealistisch worden beschouwd, vooral 
voor internationale organisaties. 

Volgens	Boehringer	Ingelheim	maakt	de	EDPB	in	Use	Case	6	geen	duidelijk	
onderscheid	tussen	de	scenario’s	waarin	persoonsgegevens	uiteindelijk	in	een	
derde land worden opgeslagen, en het scenario waarin het derde land door de 
doorgifte	van	gegevens	alleen	toegang	krijgt	tot	persoonsgegevens	die	in	de	
EU	zijn	opgeslagen.	Naar	hun	mening	verschillen	deze	scenario’s	zowel	vanuit	
juridisch	als	vanuit	technisch	oogpunt	en	dienen	zij	behandeld	te	worden	door	
de	EDPB.	Boehringer	Ingelheim	voert	hierbij	ook	aan	dat	de	“toepassing	van	
de	Schrems	II-overwegingen	op	alle	vormen	van	doorgiften	ongepast	is.”

Organisaties	geven	verder	aan	dat	de	reikwijdte	van	Use	Case	7	verduidelijking	
behoeft. In de reacties wordt erop gewezen dat Use Case 7 voor veel 
multinationale	organisaties	een	dagelijkse	‘routineoverdracht’	beschrijft,	
bijvoorbeeld	in	het	geval	waarin	een	moedermaatschappij	op	afstand	toegang	
moet	verkrijgen	tot	de	gegevens	van	haar	werknemers,	ook	die	in	aangesloten	
dochterondernemingen.	Dit	kan	vereist	zijn	voor	verschillende	doeleinden,	
zoals het voldoen aan wet- en regelgeving of het uitvoeren van de essentiële 
bedrijfsvoering.	Het	is	momenteel	onduidelijk	in	hoeverre	voor	dergelijke	
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situaties	een	grondslag	bestaat,	aangezien	de	EDPB	concludeert	dat	zij	
TechUK,	stelt	dat	de	Use	Cases	6	en	7	te	‘prescriptief’	zijn	en	niet	altijd	van	
toepassing	zijn	op	concrete	scenario’s	in	de	praktijk.	De	aanbevelingen	van	
de EDPB beperken de beschikbare opties voor organisaties om gegevens 
door	te	geven	via	bijvoorbeeld	clouddiensten.	Dit	belemmert	het	gebruik	
van gegevens voor ‘elk praktisch doel’ en maakt veel diensten onbruikbaar. 
Dergelijke	feedback	lijkt	de	noodzaak	van	een	risico-gebaseerde	aanpak,	zoals	
beoogd door de AVG, verder te ondersteunen.

Wat	zijn	de	volgende	stappen?
Uit	de	door	Considerati	bestudeerde	feedback	blijkt	dat	er	voor	veel	
organisaties, uit verschillende sectoren, een dringende behoefte en 
vraag	bestaat	naar	“werkbare	oplossingen”	in	het	kader	van	aanvullende	
maatregelen. De openbare raadpleging van de aanbevelingen is inmiddels 
afgesloten	en	de	EDPB	onderzoekt	momenteel	in	hoeverre	zij	de	ontvangen	
feedback	zal	verwerken	in	de	uiteindelijke	versie	van	de	aanbevelingen.	
Wanneer	de	EDPB	een	bijgewerkte	versie	zal	publiceren	is	momenteel	niet	
bekend.

1.2 Raad bepaalt na vier jaar standpunt over e-Privacyregels, 
triloog begint

Bijna	vier	jaar	en	14	versies	later,	is	er	sprake	van	ontwikkeling	in	de	
onderhandelingen rondom de ePrivacy Verordening (‘ePV’). Sinds de Europese 
Commissie (EC) in 2017 haar eerste voorstel deed om de huidige e-Privacy 
Richtlijn	te	vervangen	door	een	verordening,	hebben	negen	verschillende	
EU-voorzitterschappen tevergeefs geprobeerd consensus te bereiken over de 
inhoud van het ePV voorstel.

Onder leiding van het Portugese voorzitterschap, heeft de Raad van de 
Europese Unie begin februari echter aangekondigd overeenstemming te 
hebben bereikt over een nieuwe conceptversie. Met deze overeenstemming 
is er nu een mandaat voor de verdere onderhandelingen, oftewel ‘triloog’, met 
het Europees Parlement en de Europese Commissie.

Enerzijds	zijn	de	wijzigingen	in	deze	‘Portugese’	versie	van	het	voorstel	gericht	
op	het	vereenvoudigen	van	de	tekst	en	op	het	meer	in	lijn	te	brengen	met	de	
bepalingen	uit	de	AVG.	Anderzijds	worden	belangrijke	ontwikkelingen	ten	
opzichte	van	de	e-Privacy	Richtlijn	uit	eerdere	versies	opnieuw	geïntroduceerd.	
Hieronder	zetten	wij	de	kernpunten	uit	het	nieuwe	voorstel	op	een	rij.

Kernpunten in concept ePV

Hergebruik van gegevens voor een ander doel
In	de	nieuwe	versie	zijn	bepalingen	toegevoegd	die	de	verdere	verwerking	
van	elektronische	communicatiegegevens	(inclusief	metadata)	mogelijk	
maken,	zolang	de	verdere	verwerking	verenigbaar	is	met	het	oorspronkelijke	
verzameldoel, zoals ook is opgenomen in de AVG. Er gelden echter bepaalde 
grenzen. Gegevens die verwerkt worden op basis van toestemming of in 
het algemeen belang, vallen niet onder deze uitzondering. Verder is het 
hergebruik	van	gegevens	voor	profileringsdoeleinden	(waarbij	individuele	
profielen	worden	gemaakt	om	de	aard	en	eigenschappen	van	een	individu	te	
bepalen en/of te voorspellen) niet toegestaan. Gegevens mogen daarnaast 
niet	met	derden	worden	gedeeld,	tenzij	de	gegevens	vooraf	geanonimiseerd	
zijn.

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/02/10/confidentiality-of-electronic-communications-council-agrees-its-position-on-eprivacy-rules/
https://files.lbr.cloud/public/2021-02/eprivacy%20text.pdf?VZDIVzeCnEha4ooSMIIyXaIUESBsXfDi
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Cookiewalls
Ondanks eerdere kritiek en richtsnoeren van de European Data Protection 
Board (EDPB), sluit het Portugese voorstel het gebruik van ‘cookie walls’ niet 
uit	(een	term	die	wordt	gebruikt	waarbij	de	toegang	tot	een	website/dienst	
afhankelijk	is	van	de	aanvaarding	van	cookies).	Zo	zouden	aanbieders	van	
gratis diensten het accepteren van cookies als voorwaarde kunnen stellen voor 
het gebruik van hun dienst door eindgebruikers. Echter, de dienstaanbieders 
moeten	hierbij	wel	een	gelijkwaardige	optie	aanbieden	waarbij	de	aanvaarding	
van cookies niet verplicht wordt gesteld.

Softwareaanbieders worden daarnaast aangemoedigd om in de 
browserinstellingen van eindgebruikers het eenvoudig te maken om ‘white-
lists’	van	cookies	in	te	stellen	en	deze	te	wijzigen.	Eindgebruikers	moeten	
daarmee	gemakkelijk	hun	verstrekte	toestemming	op	elk	moment	kunnen	
aanpassen of intrekken.

Direct marketing
Het	voorstel	bevat	ook	bepalingen	over	“gerichte”	reclame	richting	één	of	
meerdere	specifieke	eindgebruikers,	als	dergelijke	reclame	via	openbare	
elektronische-communicatiediensten	wordt	verzonden.	Voor	dergelijke	
reclame is in principe voorafgaande toestemming vereist. Het voorstel bevat 
echter	wel	de	gebruikelijke	“soft	opt-in”	regeling	voor	natuurlijke	personen	die	
al als klant worden aangemerkt in het kader van de verkoop van een product of 
dienst. Volgens het nieuwe voorstel mogen de verschillende lidstaten op basis 
van	de	“soft	opt-in”	regeling	wel	een	tijdslimiet	stellen	aan	het	gebruik	van	
contactgegevens na de verkoop van een product of dienst.

Metadata
Het Portugese voorstel bevat bepalingen om de verwerking van metadata 
zonder	toestemming	mogelijk	te	maken	voor	een	beperkt	aantal	vooraf	
omschreven doeleinden. Voor de verwerking van metadata is volgens het 
nieuwe voorstel geen toestemming vereist wanneer de verwerking betrekking 
heeft op:
• informatiebeveiliging;
• fraudepreventie;
• het	leveren	van	de	dienst	(bijvoorbeeld	facturering	en	toezicht	op

mogelijke	misbruik	van	een	dienst);	of
• de bescherming van ‘vitale belangen’ (denk aan het monitoren op de

verspreiding van epidemieën of andere humanitaire noodsituaties).

Aanvullende verplichtingen voor dienstverleners
De Portugese conceptversie introduceert nieuwe transparantie- en 
informatieverplichtingen, zoals het verplicht uitvoeren van een ‘Data Protection 
Impact Assessment’ (DPIA) voor gevallen waar eindgebruikers toestemming 
hebben verleend voor de verwerking van de inhoud van hun elektronische 
communicatie	voor	één	of	meer	specifieke	doeleinden.	Aanbieders	van	
elektronische-communicatiediensten dienen vervolgens (i) interne procedures 
vast te stellen om te reageren op inzageverzoeken van eindgebruikers en 
(ii) op verzoek van de toezichthouder, informatie te verstrekken over deze
procedures, het aantal ontvangen verzoeken (inclusief afhandeling) en de
daarvoor aangevoerde juridische motivering.

Kritische reacties
De	toekomst	zal	uitwijzen	of	het	huidige	voorstel	inderdaad	zal	leiden	tot	

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_statement_20201119_eprivacy_regulation_en.pdf
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een	nieuwe	ePV.	De	eerste	reacties	zijn	niet	positief.	De	Duitse	federale	
toezichthouder voor gegevensbescherming zei dat het wetsvoorstel een 
“zware	klap	voor	de	gegevensbescherming”	is.	Ook	Sophie	in	t’	Veld	(lid	
van het Europees Parlement) is van mening dat het standpunt van de Raad 
“meer	gaten	dan	Zwitserse	kaas”	heeft. Zeker is dat deze nieuwe fase in de 
onderhandelingen niet zonder slag of stoot zal verlopen. 

Het	Portugese	voorstel	bepaalt	dat,	na	definitieve	goedkeuring	van	de	tekst,	
organisaties	twee	jaar	de	tijd	zullen	hebben	om	aan	de	nieuwe	ePV	te	voldoen.	
Of, en zo ja, wanneer die periode zal beginnen is, met het oog op de vaak 
langdurige triloog onderhandelingen, vooralsnog lastig te voorspellen.

1.3 Europese Commissie publiceert ontwerp 
adequaatheidsbesluit voor het VK. Wat houdt dit in en hoe 
nu	verder?

De Europese Commissie heeft op 19 februari het proces gestart voor 
de vaststelling van een adequaatheidsbesluit voor de doorgifte van 
persoonsgegevens vanuit de Europese Economische Ruimte (EER) naar 
het	Verenigd	Koninkrijk	(VK).	De	bekendmaking	van	het	ontwerpbesluit,	
met	name	relevant	in	het	kader	van	Brexit,	is	de	eerste	stap	in	het	officiële	
vaststellingsproces van een adequaatheidsbesluit, zoals bedoeld in artikel 45 
AVG.

Het proces houdt in dat de European Data Protection Board (EDPB) nu 
door de Europese Commissie gevraagd is om advies uit te brengen op het 
ontwerpbesluit. De Europese Commissie dient rekening te houden met het 
advies van de EDPB, maar het advies is niet bindend. Hierna dient een comité 
van vertegenwoordigers vanuit alle EU-lidstaten groen licht te geven voor 
het ontwerpbesluit. Na het succesvol afronden van deze procedure, kan de 
Europese	Commissie	het	adequaatheidsbesluit	pas	definitief	vaststellen.	Het	
ligt	ook	in	de	lijn	van	verwachtingen	dat	het	Europees	Parlement	(EP)	zich	
verder zal uitlaten over het ontwerpbesluit. Het EP heeft echter geen formele 
rol in dit proces, gezien een adequaatheidsbesluit via een uitvoeringsbesluit 
van de Europese Commissie wordt toegekend.

Wat	houdt	het	adequaatheidsbesluit	in?
Een adequaatheidsbesluit, zoals bedoeld in artikel 45 AVG, houdt in dat een 
land	buiten	de	EER	door	de	Europese	Commissie	officieel	wordt	erkend	
als een land met een adequaat niveau van gegevensbeschermings- en 
privacywetgeving.	Bij	de	totstandkoming	van	een	adequaatheidsbesluit,	is	er	
sprake	van	een	vrije	doorgifte	van	persoonsgegevens	naar	het	respectievelijke	
derde	land.	Dit	houdt	in	dat	bij	dergelijke	doorgiften	er	geen	andere	
mechanismen, zoals opgenomen onder hoofdstuk 5 AVG, hoeven worden 
toegepast.

Wat	is	de	impact	op	de	huidige	situatie?
Vanaf	2021	heeft	het	VK	de	EU	officieel	verlaten.	De	“EU-UK	Trade	and	
Cooperation	Agreement”, de overeenkomst waarover in december 2020 door 
de EU en het VK overeenstemming is bereikt, is momenteel van kracht. 

Deze	overeenkomst	voorziet	momenteel	de	vrije	doorgifte	van	
persoonsgegevens van de EER naar het VK, gedurende een initiële periode 
van vier, verlengbaar tot maximaal zes, maanden. Dit heet de ‘bridging clause’. 

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Pressemitteilungen/2021/03_Ratsposition-ePrivacy-VO.html
https://twitter.com/SophieintVeld/status/1359486303478435842?s=20
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_661
https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_en
https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_en
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De bridging clause onder deze overeenkomst eindigt dus hoe dan ook op 30 
juni 2021. Na deze periode geldt de verplichting voor organisaties om hun 
doorgiften van de EER naar het VK te waarborgen via andere mechanismen, 
zoals	bijvoorbeeld	het	afsluiten	van	modelcontractbepalingen	en	de	daarbij	
behorende aanvullende maatregelen.

Zoals hierboven beschreven, zou een adequaatheidsbesluit voor het VK 
die	verplichting	opheffen.	Dat	zou	voordelig	zijn	voor	organisaties	die	
persoonsgegevens vanuit de EER delen met het VK en veel organisaties 
hopen dan ook dat het ontwerpbesluit van de Europese Commissie wordt 
goedgekeurd.

Tijdslijn
Toch	is	er	nog	veel	onduidelijkheid	over	de	tijdslijn.	Zoals	aangegeven,	is	
momenteel	de	vrije	doorgifte	van	persoonsgegevens	onder	de	bridging	
clause	in	de	“EU-UK	Trade	and	Cooperation	Agreement”	enkel	geregeld	voor	
een initiële periode van vier maanden. Als deze niet verlengd wordt, zou dit 
betekenen dat na eind april 2021, organisaties hun EER-VK doorgiften vanaf 
dat	moment	verder	dienen	te	waarborgen.	Bij	verlenging,	zou	dit	pas	na	30	juni	
2021	gelden.	Op	dit	moment	is	alleen	nog	niet	duidelijk	of,	en	zo	ja,	wanneer	
de verlenging van de bridging clause wordt aangekondigd. Wel heeft de 
Europese	Commissie	aangegeven	dat	zij	hun	uiterste	best	zullen	doen	om	voor	
het	aflopen	van	de	bridging	clause	een	definitief	besluit	te	nemen	over	het	
adequaatheidsbesluit voor het VK.

Hoe beoordeelt de Europese Commissie het niveau van bescherming in 
het	VK?
In	haar	ontwerpbesluit	gaat	de	Europese	Commissie	uiteraard	hoofdzakelijk	
in op de beoordeling van het niveau van gegevensbeschermings- en 
privacywetgeving van het VK. Dit is met name interessant om te lezen gezien 
het feit dat het VK voor de Brexit nog onderdeel uitmaakte van de EU, en 
wetgeving zoals de AVG heeft overgenomen in nationale wetgeving. Politici 
bepeleiten daarom vaak dat het VK alleen al een adequaatheidsbesluit dient 
te	ontvangen	gezien	het	niveau	van	bescherming	al	jaar	en	dag	gelijk	staat	aan	
dat van de EU. 

Toch is hierop het een en ander aan te merken. Zo bepaalt het VK, nu het 
VK	de	EU	heeft	verlaten,	zelf	welke	wetten	zij	aanneemt.	Hierover	is,	zoals	
voorheen in veel gevallen wel het geval was, geen afstemming meer vereist 
met	27	andere	lidstaten.	Op	dit	moment	geldt	een	bijna	identieke	versie	van	
de AVG ook in het VK, in de vorm van de ‘Data Protection Act 2018’. Toch kan 
het	VK	in	de	toekomst	besluiten	om,	deels,	hiervan	af	te	wijken.	Theoretisch	
zouden	significante	afwijkingen	gevolgen	kunnen	hebben	voor	het	niveau	van	
gegevensbeschermings- en privacywetgeving in het VK. 

Er	is	in	zekere	zin	reeds	sprake	van	dergelijke	afwijkingen,	zoals	in	het	kader	
van Britse surveillance wetgeving en de US CLOUD Act tussen het VK en 
Amerika.	Ook	eerdere	uitspraken	door	Boris	Johnson	zijn	opvallend,	waarin	
de	Britse	premier	aangeeft	te	willen	afwijken	van	de	EU	regels	rondom	
gegevensbescherming om zo de soevereiniteit van het VK te herstellen.

In haar ontwerpbesluit bestudeert de Europese Commissie het huidige 
wetgevingsklimaat	in	detail	en	komt	niettemin	tot	de	conclusie	dat	“elke	
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inmenging in de grondrechten van personen wier persoonsgegevens 
door de openbare autoriteiten van het VK vanuit de EU naar het VK 
worden	doorgegeven	om	redenen	van	openbaar	belang,	in	het	bijzonder	
rechtshandhaving	en	nationale	veiligheid,	beperkt	zal	blijven	tot	wat	strikt	
noodzakelijk	is	om	het	legitieme	doel	in	kwestie	te	verwezenlijken,	en	dat	er	
doeltreffende	rechtsbescherming	tegen	dergelijke	inmenging	bestaat”.	

Interessant is Overweging 270, waarin de Europese Commissie herhaalt 
dat voorgaande conclusie niet alleen is gebaseerd op een onderzoek van 
de huidige nationale wetgeving in het VK, maar ook op de toetreding 
van het VK tot het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de 
onderwerping aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Hiermee 
lijkt	de	Europese	Commissie	de	nadruk	te	leggen	op	het	feit	dat	internationaal	
rechtelijk,	Europese	fundamentele	vrijheden	zoals	artikel	8	EVRM,	evenwel	van	
toepassing	blijven	op	het	VK.

Hoe	nu	verder?
Het advies van de EDPB op het ontwerpbesluit van de Europese Commissie 
zal	het	volgende	interessante	hoofdstuk	zijn	in	dit	verhaal.	Het	is	onzeker	
of de EDPB, gezien eerdere uitingen, zich kan vinden in de conclusie van 
de Europese Commissie. Gezien de eerder genoemde druk rondom de 
tijdslijn,	is	er	hoop	dat	dit	advies	snel	gepubliceerd	zal	worden.	Of	het	
adequaatheidsbesluit	voor	het	VK	er	daadwerkelijk	zal	komen	is	lastig	te	
voorspellen. Organisaties dienen in elk geval nu al stappen te ondernemen om 
zich	voor	te	bereiden	op	de	mogelijke	uitkomsten.
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2. NEDERLANDSE RECHTSPRAAK

Hoogtepunten: 

• Rechtbank	Gelderland	over	het	recht	van	inzage:	zijn	meldplichtverslagen
persoonsgegevens?

• Vordering	verwijdering	registratie	BKR	afgewezen
• Gedwongen	biometrische	ontgrendeling	van	iPhone	niet	in	strijd	met	nemo

tenetur-beginsel
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2.1	 Rechtbank	Gelderland	over	het	recht	van	inzage:	zijn	
meldplichtverslagen	persoonsgegevens?

De feiten en omstandigheden
In deze verzoekschriftprocedure heeft verzoeker een inzageverzoek ingediend 
bij	de	Stichting	Reclassering	Nederland	(‘Reclassering’).	In	reactie	op	het	
inzageverzoek verstrekt de Reclassering informatie aan de verzoeker over de 
persoonsgegevens	die	zij	over	verzoeker	heeft	verwerkt	op	grond	van	haar	
wettelijke	taak.	De	Reclassering	doet	bij	een	aantal	documenten	beroep	op	
een	wettelijke	uitzondering	op	het	recht	van	inzage	van	betrokkene.	Deze	
uitzondering geldt, zo stelt de Reclassering, voor de interne notities en 
communicatie tussen medewerkers van de Reclassering en correspondentie 
tussen de Reclassering en het Openbaar Ministerie (OM) en met de Dienst 
Justitiële Inrichtingen (DJI). 

De rechtsvragen
De	centrale	rechtsvraag	is	of	de	Reclassering	zich	daadwerkelijk	kan	beroepen	
op	een	wettelijke	uitzonderingsgrond	zoals	bedoeld	in	de	AVG	of	dat	zij	alsnog	
alle verzochte documentatie dient te verstrekken aan de verzoeker. 

Daarnaast beoordeelt de rechter	of	het	inzageverzoek	daadwerkelijk	
betrekking heeft op persoonsgegevens in de zin van de AVG. Verder bepaalt 
de	rechter	of	de	Reclassering	terecht	een	beroep	deed	op	een	wettelijke	
uitzondering op het inzagerecht.

De beoordeling door de rechter
Het begrip ‘persoonsgegeven’ 
Allereerst volgt de rechter de ruime interpretatie van het begrip 
‘persoonsgegevens’ uit de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie. 
Als	de	gegevens	in	kwestie	onderdeel	uitmaken	van	de	wijze	waarop	de	
betrokkene	in	het	maatschappelijk	verkeer	wordt	behandeld	of	beoordeeld,	
zijn	de	gegevens	als	persoonsgegevens	aan	te	merken.	

Daarnaast bevatten de interne notities en communicatie van de Reclassering 
onder meer meldplichtverslagen. De Reclassering stelt dat deze verslagen 
niet	kwalificeren	als	persoonsgegevens.	De	rechtbank	beargumenteert	echter	
dat	dergelijke	verslagen	als	een	ruwe	basis	dienen	voor	de	voortgang	van	
verzoeker. Bovendien bevatten deze verslagen NAW-gegevens, subjectieve 
aspecten	van	de	persoonlijkheid	van	verzoeker,	en	daarmee	feitelijkheden	en	
waarderingen van de reclasseringsmedewerker over de verzoeker. Dit betekent 
dat verzoeker het recht heeft op inzage in deze meldplichtverslagen, nu dit 
persoonsgegevens	zijn.

Belangenafweging uitzondering recht van inzage 
Het	recht	op	inzage	kan	worden	beperkt,	bijvoorbeeld	wanneer	de	
privacyrechten van andere betrokkenen, zoals een reclasseringsmedewerker, in 
het gedrang komen. De rechter bepaalt echter dat wanneer het enkel gaat om 
de indrukken, suggesties en gedachten van een medewerker deze gegevens 
wel	verstrekt	mogen	worden.	Dit	zijn	namelijk	gegevens	die	tot	de	medewerker	
herleidbaar	zijn	of	feitelijke	of	waarderende	gegevens	over	eigenschappen,	
opvattingen of gedragingen van de medewerker. Deze gegevens mogen 
daarom	aan	verzoeker	worden	verstrekt.	Het	is	daarbij	aan	de	Reclassering	wel	
toegestaan om bepaalde persoonsgegevens ter bescherming van de rechten 
van andere betrokkenen te anonimiseren. 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2020:7103
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De beslissing
In	haar	oordeel	wijst	de	rechtbank	het	verzoek	aan	verzoeker	toe	en	beveelt	
de	Reclassering	binnen	een	termijn	van	zes	weken	een	compleet	overzicht	te	
verstrekken van de verzochte stukken waarin persoonsgegevens van verzoeker 
staan, waaronder de interne notities en communicatie tussen de Reclassering, 
het OM en de DJI.

2.2		 Vordering	verwijdering	registratie	BKR	afgewezen
Het geschil

In een kort geding vordert eiser dat Hoist de coderingen en registratie in het 
Central	Krediet	Informatiesysteem	(CKI)	van	de	BKR	verwijdert.	Eiser	stelt	dat	
het	belang	van	Hoist	bij	de	handhaving	daarvan	minder	zwaar	moet	wegen	
dan	het	belang	van	eiser	bij	verwijdering,	omdat	eiser	zijn	schulden	heeft	
afbetaald. Eiser beweert geen risico meer te vormen voor kredietverstrekkers 
en hoeft ook niet beschermd te worden tegen overkreditering. 

De feiten
Eiser	is	in	zijn	studententijd	slordig	omgegaan	met	zijn	financiën	en	
schuldeisers.	In	2011	heeft	hij	een	bewindvoerder	ingeschakeld	en	vanaf	2015	
alle	verschuldigde	bedragen	(die	door	Hoist	zijn	overgenomen)	afbetaald.	Hij	
was	er	wel	van	bewust	dat	hij	een	BKR-registratie	had,	maar	niet	dat	deze	5	jaar	
blijft	staan	nadat	de	laatste	schuld	is	afbetaald.	Inmiddels	heeft	hij	zijn	leven	en	
financiën	op	orde	en	wil	hij	met	zijn	vriendin	verhuizen	naar	een	koopwoning,	
echter	staat	zijn	BKR-registratie	een	hypotheekverstrekking	in	de	weg.	

Eiser	heeft	in	juli	2020	aan	Hoist	verzocht	zijn	BKR-registratie	te	verwijderen.	
Hoist heeft het verzoek afgewezen, omdat de belangen van eiser volgens 
Hoist	niet	zwaarder	wegen	dan	het	belang	van	Hoist	bij	handhaving	van	de	
registratie. Hoist heeft eiser in de gelegenheid gesteld om binnen zes weken 
bezwaar	te	maken	tegen	de	afwijzing.	

In	december	2020	heeft	eiser	met	zijn	vriendin	toch	een	koopovereenkomst	
ondertekend	voor	een	woning,	met	daarin	een	financieringsvoorbehoud	die	
in	februari	2021	afloopt.	Eiser	heeft	in	december	2020	en	januari	2021	Hoist	
zonder	succes	verzocht	om	de	BKR-registratie	te	verwijderen.	In	januari	2021	
hebben	de	Rabobank	en	Hypotrust	Hypotheken	de	financieringsaanvraag	
voor	de	woning	van	eiser	en	zijn	vriendin	afgewezen	vanwege	‘negatieve	BKR-
registraties’.

Gedaagde
Hoist	heeft	bepleit	dat	eiser	niet	ontvankelijk	is	in	zijn	vorderingen,	omdat	hij	
niet	binnen	een	termijn	van	zes	weken	na	de	afwijzende	beslissing(en)	op	zijn	
verwijderingsverzoeken	een	kort	geding	heeft	aangespannen.	

Beoordeling
Ondanks	de	duidelijke	vermelding	onderaan	de	brief	van	Hoist	waarin	zijn	
verzoek	is	afgewezen,	heeft	eiser	de	termijn	van	zes	weken	laten	verlopen.	
Volgens de voorzieningsrechter was de eiser op de hoogte van (of had 
redelijkerwijs	moeten	zijn)	dat	de	BKR-registratie	een	probleem	zou	kunnen	
vormen	voor	de	financiering.	Dat	eiser	toch	een	woning	heeft	gekocht,	is	een	
omstandigheid dat voor de rekening en risico van eiser komt. 

Verder	is	Hoist	niet	gehouden	om	de	BKR-gegevens	te	verwijderen,	omdat	de	

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2021:405
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eiser de feiten op grond waarvan de coderingen hebben plaatsgevonden en 
de juistheid van de coderingen op zichzelf niet betwist. De gerechtvaardigde 
belangen	van	Hoist	wegen	in	dit	specifieke	geval	daarom	zwaarder	dan	de	
belangen van de betrokkene.

De beslissing
De voorzieningsrechter weigert de gevraagde voorziening.

2.3  Hoge Raad: De gedwongen biometrische ontgrendeling 
van	iPhone	niet	in	strijd	met	nemo	tenetur-beginsel	

Aanleiding
De rechtbank heeft in deze zaak geoordeeld dat de biometrische 
ontgrendeling van een inbeslaggenomen smartphone van een verdachte 
rechtmatig	heeft	plaatsgevonden.	Daarbij	is	op	de	aangehouden	
verdachte	dwang	uitgeoefend	door	hem	te	boeien	en	zijn	duim	op	de	
vingerafdrukscanner van die smartphone te plaatsen, waardoor de smartphone 
is ontsloten.

De advocaat-generaal F.W. Bleichrodt heeft beroep in cassatie in het belang 
van de wet ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank. De vordering strekt 
tot vernietiging van die uitspraak. 

Overwegingen van de rechtbank
De	rechtbank	stelt	dat	opsporingsambtenaren	bevoegd	zijn	tot	inbeslagname	
van de smartphone. Daar mag in het kader van waarheidsvinding onderzoek 
op	worden	gedaan	om	op	die	manier	de	gegevens	voor	het	strafrechtelijke	
onderzoek	ter	beschikking	te	krijgen.¹		Naar	het	oordeel	van	de	rechtbank	
kan	een	verdachte	tot	medewerking	worden	gedwongen,	als	dit	niet	in	strijd	
is komt met het nemo tenetur-beginsel² en wordt voldaan aan de eisen van 
proportionaliteit en subsidiariteit.

Beoordeling van het eerste cassatiemiddel
Het eerste cassatiemiddel is gefaald. Naar oordeel van de Hoge Raad biedt 
het	Wetboek	van	Strafvordering	voldoende	wettelijk	grondslag	voor	de	
inbeslagneming van een smartphone en het gedwongen verschaffen van 
toegang tot de smartphone. Ten eerste, omdat elektronische gegevensdragers 
(waaronder	smartphones)	niet	zijn	uitgezonderd	voor	de	bevoegdheid	
om onderzoek te doen naar de waarheidsvinding op inbeslaggenomen 
voorwerpen.³ En ten tweede, omdat de uitoefening van het dwangmiddel van 
inbeslagneming kan inhouden dat proportionele geweldhandelingen kunnen 
worden	gebruikt,	die	strekken	tot	het	verkrijgen	van	toegang	tot	de	inhoud	van	
de inbeslaggenomen voorwerpen.4

Beoordeling van het tweede cassatiemiddel
Het tweede cassatiemiddel klaagt dat het onder dwang gebruikmaken van de 
vingerafdruk	van	de	verdachte	ter	ontgrendeling	van	zijn	smartphone	inbreuk	
maakt op het nemo tenetur-beginsel.5

Om te kunnen bepalen of het nemo tenetur-beginsel is geschonden, is volgens 
de Hoge Raad het antwoord op de volgende vraag beslissend: worden de 
rechten	van	de	verdachte	om	te	zwijgen	en	zichzelf	niet	te	belasten	ondermijnd	
door	gebruik	te	maken	van	onder	dwang	verkregen	bewijsmateriaal?	

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2021:202


19

De	Hoge	Raad	verwijst	naar	een	uitspraak6 van het Europees hof voor de 
Rechten	van	de	Mens	(‘EHRM’)	waarin	de	volgende	factoren	zijn	benoemd:	
(i) de	aard	en	mate	van	dwang	die	is	gebruikt	om	het	bewijsmateriaal	te
verkrijgen,	(ii)	het	gewicht	van	het	openbaar	belang	bij	het	onderzoek	en	de
bestraffing	van	het	betrokken	strafbare	feit,	(iii)	het	bestaan	van	eventuele
waarborgen in de procedure, en (iv) het gebruik dat van het aldus verkregen
materiaal wordt gemaakt.

De	Hoge	Raad	heeft	in	de	kern	geoordeeld	dat	het	op	deze	wijze	toepassen	
van een zeer geringe mate van fysieke dwang met als doel het ontgrendelen 
van de smartphone geen inbreuk oplevert voor het nemo tenetur-beginsel. 
Daarin ligt tevens besloten dat het ondergaan van deze fysieke dwang slechts 
een	geringe	inbreuk	op	de	lichamelijke	integriteit	van	de	verdachte	opleverde.	

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

¹	ECLI:NL:HR:2017:584.	De	wettelijke	grondslag	voor	het	onderzoek	door	opsporingsambtenaren	is	gelegen	in	de	
artikelen 94 jo. 95 en 96 Wetboek van Strafvordering (‘Sv’).
²	Het	nemo	tenetur-beginsel	is	het	recht	van	een	verdachte	om	niet	te	worden	gedwongen	(actief)	aan	zij	
eigen veroordeling mee te werken. Een verdachte is wel gehouden tot het (passief) ondergaan en dulden van                
onderzoeksmaatregelen.	Materiaal	dat	onafhankelijk	van	de	wil	van	verdachte	bestaat,	mag	onder	dwang	worden	
verkregen,	zoals	bijvoorbeeld	geldt	voor	bloed-	en	urinemonsters.
³ Vgl. HR 29 maart 1994, ECLI:NL:HR:1994:AD2076 en HR 4 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:584.
4 Vgl. HR 7 september 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO5819.
5 Zoals vervat in artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden;	‘EVRM’.
6 ECLI:NL:XX:2006:AY9133 (Jalloh/Duitsland).
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3. NEDERLANDSE ONTWIKKELINGEN

Hoogtepunten: 

• AP publiceert handleiding privacy verkiezingscampagnes
• Blog Wolfsen (AP): smartengeld liever regel dan uitzondering
• De Belastingdienst voldoet pas over vier jaar aan de AVG
• OLVG ziekenhuis beboet
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3.1  Nieuws Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
3.1.1 AP publiceert Handleiding privacy verkiezingscampagnes
Politieke	partijen	voeren	momenteel	grotendeels	digitaal	campagne,	zo 
constateert de AP.	Politieke	partijen	huren	bedrijven	in	om	zowel	huidige	als	
potentiële	leden	zo	gericht	mogelijk	te	bereiken	via	‘microtargeting’.	In	dit	
licht	publiceert	de	AP	een	handleiding	over	privacy	bij	verkiezingscampagnes.	
Deze	handleiding	bespreekt	zeven	aandachtspunten	voor	politieke	partijen	die	
online	campagne	voeren.	Voor	het	belangrijkste	aandachtspunt,	het	verwerken	
van	bijzondere	persoonsgegevens,	legt	de	AP	in	deze	handleiding	de	specifiek	
toepasselijke	regels	uit.	De	handleiding	bespreekt	daarnaast	het	vaststellen	van	
de noodzaak van de gegevensverwerking, het onderscheid tussen leden en 
niet-leden,	de	rollen	verantwoordelijke	en	verwerker	en	algehele	naleving	van	
de AVG.

3.1.2 Blog AP-voorzitter Aleid Wolfsen over smartengeld slachtoffers privacy 
schendingen: liever regel dan uitzondering
De voorzitter van de AP, Aleid Wolfsen, plaatste onlangs een blog over het 
recht	op	smartengeld	voor	slachtoffers	van	privacy	schendingen.	In	zijn	optiek	
dient	het	toekennen	van	smartengeld	een	regel	te	zijn	in	plaats	van	een	
uitzondering. Op dit moment bepaalt de AVG dat een persoon in aanmerking 
komt voor zowel materiële als immateriële schadevergoeding. Immateriële 
schade	is	in	de	praktijk	moeilijk	vast	te	stellen,	zo	verklaart		Wolfsen	in	zijn	blog.	

De	gevallen	waarin	de	rechterlijke	macht	smartengeld	toekende,	betroffen	
schendingen met ‘gevoelige’ persoonsgegevens, zoals het BSN en 
gezondheidsgegevens. Wolfsen betoogt dat ook schendingen met ‘gewone’ 
persoonsgegevens, zoals naam, geboortedatum en adres het toekennen 
van smartengeld verdienen. Het gaat er volgens de AP-voorzitter om dat de 
plaatsgevonden schending het gevolg is van ‘onzorgvuldig of onnadenkend 
handelen’.	Daarbij	is	het	type	persoonsgegeven	niet	relevant.

In	geval	van	enige	twijfel	over	het	toekennen	van	smartengeld	door	de	rechter,	
stelt	Wolfsen	een	voorstel	van	wet	voor	waarbij	uitdrukkelijk	wordt	vermeld	dat	
voor het schenden van privacyrechten als gevolg van onzorgvuldig gedrag, an 
sich,	per	definitie	het	recht	op	smartengeld	van	toepassing	is.	

3.2  Overig nationaal nieuws
3.2.1 De Belastingdienst voldoet pas over vier jaar aan de AVG, ondertussen 
wordt gevraagd hoe andere overheidsinstanties ervoor staan
De Belastingdienst voldoet pas in 2024 aan de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming	(‘AVG’),	laat	staatssecretaris	Vijlbrief	van	Financiën	
weten	tijdens	een debat over de toeslagaffaire door de Belastingdienst.

“Ik	heb	hier	bakken	vragen	gesteld	sinds	2017	of	de	Belastingdienst	AVG-
compliant was en daar heb ik allemaal heel ingewikkelde antwoorden op 
gehad	en	het	was	altijd	‘we	zijn	er	bijna’.	Ben	ik	gewoon	jarenlang	hier	met	
alle	AVG-vragen	een	beetje	voor	het	lapje	gehouden?”	vroeg	CDA-Kamerlid	
Omtzigt	aan	Vijlbrief.	

Het	ministerie	van	Financiën	zegt	al	drie	jaar	lang	dat	ze	‘bijna’	voldoen	aan	
de AVG. In 2018 stelde Omtzigt de vraag op welk moment de Belastingdienst 
volledig aan de AVG zou voldoen, waarop de voormalig staatssecretaris van 
Financiën Menno Snel antwoordde dat het streven was om deze situatie 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-publiceert-handleiding-voor-privacy-verkiezingscampagnes
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-publiceert-handleiding-voor-privacy-verkiezingscampagnes
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/privacyblog-aleid-wolfsen-smartengeld
https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/fraudeopsporing-en-gebruik-van-tweede-nationaliteit-door-de-belastingdienst
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“binnen	een	jaar	(gerekend	vanaf	25	mei	2019)	te	bereiken”.	In	de	23e 
Halfjaarrapportage van de Belastingdienst uit 2019 schreef staatssecretaris Snel 
dat	de	“Belastingdienst	nog	een	aantal	maatregelen	moest	uitvoeren	om	in	lijn	
te	komen	met	de	AVG.”	Het	ministerie	van	Financiën	heeft	de	Audit	Dienst	Rijk	
(ADR) gevraagd om onderzoek te doen naar de implementatie van de AVG 
binnen het departement. Uit dat onderzoek was de centrale boodschap dat de 
Belastingdienst met de aanbevelingen aan de slag is gegaan, maar dat er nog 
vervolgacties nodig waren om alle bevindingen volledig op te lossen.

Inmiddels heeft D66-Kamerlid Kees Verhoeven zeven ministers om 
opheldering gevraagd of een groot aantal overheidsinstanties zich wel aan 
de	AVG	houden.	De	vragen	zijn	gericht	op,	onder	meer,	Dienst	Uitvoering	
Onderwijs	(DUO),	Dienst	Justitiële	Inrichtingen,	Reclassering	Nederland,	
Fiscale Opsporingsdienst en De Nederlandse Bank. 

De betrokken ministers hebben drie weken om de vragen te beantwoorden. 

3.3 Boetes 
3.3.1 AP - OLVG Ziekenhuis beboet vanwege onvoldoende beveiligen 
medische dossiers
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een boete van €440.000 aan 
de Stichting Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) opgelegd. Het ziekenhuis 
had onvoldoende beveiligingsmaatregelen getroffen om toegang door 
onbevoegde medewerkers tot medische dossiers te voorkomen. OLVG 
verwerkt in haar ziekenhuissysteem op grote schaal persoonsgegevens van 
circa 500.000 patiënten, waarin het veelal gaat om uiterst gevoelige gegevens 
over de gezondheid.

Het onderzoek is gestart na een tip van een bezorgde burger, signalen uit 
de media en twee datalekken van OLVG door inzage van medewerkers 
en werkstudenten in elektronische patiëntendossiers. In het boetebesluit 
onderzocht de AP of de technische en organisatorische maatregelen van 
OLVG	‘passend’	zijn	als	bedoeld	in	artikel	32	AVG.	Het	onderzoek	was	expliciet	
gericht op de logische toegangsbeveiliging (authenticatie en autorisatie), 
logging, controle op de logging en bewustwording van medewerkers. 

Geen tweefactor authenticatie toegepast
OLVG stelt dat de AP ten onrechte oordeelt dat tweefactor authenticatie niet 
is toegepast. Naast het invoeren van een gebruikersnaam en wachtwoord, 
is toegang tot het ziekenhuissysteem beperkt door de plaatsing van PC’s in 
fysieke	ruimtes.	Deze	ruimtes	zijn	alleen	toegankelijke	voor	medewerkers	
met een persoonsgebonden toegangspas die toegang geeft tot ruimtes (en 
functies) waarvoor de medewerker geautoriseerd is. De AP benadrukt dat 
het	toepassen	een	tweede	authenticatie	factor	(via	een	persoonlijke	pas)	
op toegang tot een ruimte maar niet op de computer zelf, de kans vergroot 
op onbevoegde toegang tot de patiëntendossiers. Medewerkers die wel 
geautoriseerd	zijn	voor	bepaalde	ruimtes	(zoals	schoonmakers)	maar	niet	de	
elektronische	patiëntendossiers,	zouden	toegang	kunnen	krijgen	tot	deze	
dossiers.	De	informatiesystemen	zelf	moeten	beveiligd	zijn	met	een	tweefactor	
authenticatie.	Bovendien	zijn	gedeeltes	van	het	ziekenhuis	(poliklinieken)	niet	
geheel afgesloten.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/04/17/23e-halfjaarsrapportage-belastingdienst
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/04/17/23e-halfjaarsrapportage-belastingdienst
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/12/20/aanvullend-onderzoek-avg-belastingdienst
https://twitter.com/KeesVee/status/1362060360702980097
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2021Z03370&did=2021D07475
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/:~:text=De%20Autoriteit%20Persoonsgegevens%20(AP)%20legt,tot%20medische%20dossiers%20te%20voorkomen.
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Onvoldoende controle op logging
Het	Informatiebeveiligings-	en	privacybeleid	van	OLVG	schrijft	voor	dat	
de logbestanden periodiek (circa elke 4 weken) worden gecontroleerd op 
indicaties	van	onregelmatigheden	of	fouten,	zodat	deze	waar	nodig	vroegtijdig	
worden	ondervangen.	Er	wordt	een	rapportage	gemaakt	van	afwijkende	
gebeurtenissen	en	indien	noodzakelijk	wordt	er	nader	onderzoek	gedaan.	Het	
Logging	beleid	maakt	onderscheid	in	de	wijze	waarop	de	loggegevens	worden	
gecontroleerd,	namelijk	steekproefsgewijs	en	op	incidentbasis.

Uit het onderzoek van de AP is gebleken dat in een periode van 18 maanden 
tussen 2018 en 2019 slechts twee steekproven en 8 incidentele controles 
hebben plaats gevonden. OLVG heeft dus niet conform haar beleid gehandeld. 
Daarnaast benadrukt dat de controle van logging systematisch en consequent 
moet	plaatsvinden,	waarbij	een	steekproefsgewijze	controle	en/of	controle	
op	basis	van	klachten	niet	voldoende	is.	Bij	een	willekeurig	steekproefsgewijs	
controleren is geen sprake van een systematiek gericht op onrechtmatig 
gebruik en risico’s. OLVG had deze logbestanden regelmatig moeten 
beoordelen.

Gelet op de aard, de ernst, de omvang en de duur van de inbreuk stelt de 
AP het totale boetebedrag vast op €440.000, omdat OLVG niet afdoende 
passende technische en organisatorische maatregelen heeft getroffen. 
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4. ACTUALITEITEN RONDOM COVID-19

Hoogtepunten: 

• Nederlandse	bedrijven	mogen	slechts	onder	strikte	voorwaarden	vragen	om
vaccinatiebewijs

• Belgische toezichthouder: verwerking persoonsgegevens voor vaccinaties in
strijd	met	de	AVG
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4.1		 Nederlandse	bedrijven	mogen	slechts	onder	strikte	
voorwaarden	vragen	om	vaccinatiebewijs

De Commissie Ethiek en recht van de Gezondheidsraad heeft in opdracht 
van	Minister	Hugo	de	Jonge	van	Volksgezondheid,	Welzijn	en	Sport	(VWS)	
beoordeeld	of	bedrijven	en	instellingen	om	een	vaccinatiebewijs	mogen	
vragen voor het verlenen van toegang tot diensten en/of voorzieningen. De 
Gezondheidsraad stelt dat dit slechts toegestaan is onder strikte voorwaarden 
en	met	naleving	van	privacywetgeving.	Een	vaccinatiebewijs	valt	als	
gezondheidsgegeven onder het medisch beroepsgeheim en verstrekking 
daarvan aan derden is in beginsel niet toegestaan. 

Alleen	als	de	gevaccineerde	uitdrukkelijke	toestemming	verleent	voor	het	
verstrekken	van	het	vaccinatiebewijs,	is	delen	met	derden	wel	mogelijk.	
Deze	toestemming	dient	in	volledige	vrijheid	door	de	gevaccineerde	te	
worden verleend. De Gezondheidsraad stelt dat het verstrekken van een 
vaccinatiebewijs	geen	absolute	voorwaarde	mag	zijn	voor	het	verlenen	van	
toegang tot voorzieningen en diensten.  

Het gaat hier om een advies van de Gezondheidsraad. Het is aan het 
bedrijfsleven	de	om	deze	maatregel	wel	of	niet	zelf	in	te	voeren.	

4.2  Belgische toezichthouder verklaart verwerking 
persoonsgegevens	voor	vaccinaties	strijdig	met	de	AVG

De Belgische toezichthouder (GBA) stelt dat het vastleggen of een persoon 
al	dan	niet	gevaccineerd	is,	in	strijd	is	met	de	AVG.	De	vaccinatiestatus	van	
een persoon is een gezondheidsgegeven. Daarom is het verwerken hiervan 
in beginsel niet toegestaan. Hier bestaan uitzonderingen op, waaronder 
uitdrukkelijke	toestemming	van	de	betrokkene	en	wanneer	de	verwerking	
noodzakelijk	is	ter	uitvoering	van	een	wettelijke	verplichting.	

Om	te	spreken	van	uitdrukkelijke	en	vrije	toestemming,	dient	de	betrokkene	
‘in	vrijheid’	de	keuze	te	maken	tot	verwerken	van	zijn	of	haar	vaccinatiestatus.	
Alleen	wanneer	de	toegang	tot	een	dienst	of	voorziening	afhankelijk	is	van	
het	verstrekken	van	de	vaccinatiestatus,	is	er	geen	sprake	van	een	‘vrije’	
toestemming.	De	GBA	verklaart	dan	ook	dat	uitdrukkelijke	toestemming	
van de betrokkene geen geschikte grondslag is voor het verwerken van de 
vaccinatiestatus van een persoon.

Een rechtmatig verwerkingsgrondslag kan wel vanuit nationaal recht volgen, 
op	verschillende	wijzen.	Ten	eerste,	ter	uitvoering	van	een	wettelijke	plicht	die	
op	degene	berust	die	om	het	vaccinatiebewijs	vraagt.	Specifieke	wetgeving	
die	het	overleggen	van	een	vaccinatiebewijs	verplicht	stelt,	is	in	België	nog	
niet	aanwezig.	Ten	tweede	kan	vanuit	arbeidsrechtelijk	perspectief	nationale	
wetgeving	bedingen	dat	het	verstrekken	van	een	vaccinatiestatus	noodzakelijk	
is, mits de CAO passende waarborgen biedt voor de grondrechten en 
fundamentele belangen van de betrokkenen. De Belgische werkgever 
mag echter niet om de vaccinatiestatus vragen aan de Arboarts in het 
kader van beroepsgeheim van de arts. Tot slot kan er ter bescherming van 
de volksgezondheid een zwaarwegend algemeen belang bestaan om de 
vaccinatiestatus te verwerken. 

Opmerking	verdient	hierbij	dat	het	verwerken	van	een	vaccinatiestatus	op	

https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2021/02/04/ethische-en-juridische-afwegingen-covid-19-vaccinatie
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/thema-s/covid-19/vaccinatie
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grond	van	nationaalrechtelijke	verplichtingen	proportioneel	dient	te	zijn,	het	
recht op gegevensbescherming dient te respecteren en passende waarborgen 
dient	te	bieden	voor	de	rechten	en	vrijheden	van	betrokkenen.	

De GBA heeft een FAQ-vragenlijst	opgesteld,	waarin	zij	de	meest	
voorkomende vragen beantwoorden. De Belgische toezichthouder neemt een 
duidelijk	standpunt	in	over	het	verwerken	van	de	vaccinatiestatus.

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/thema-s/covid-19/vaccinatie
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5. INTERNATIONALE ONTWIKKELINGEN

Hoogtepunten: 

• Europese Commissie start inbreukprocedures tegen 24 lidstaten
• Franse	toezichthouder	spoort	bedrijven	aan	tot	naleving	met	‘cookie’-

wetgeving
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5.1  Internationaal nieuws
5.1.1 Europese Commissie start inbreukprocedures tegen 24 lidstaten wegens 
niet-omzetting nieuwe EU-telecomregels
De Europese Commissie (EC) start deze maand inbreukprocedures tegen 
24 lidstaten vanwege het niet implementeren van de Europese wet- en 
regelgeving inzake telecommunicatie naar nationale wetgeving. Tot op 
heden	hebben	alleen	Griekenland,	Hongarije	en	Finland	de	telecomregels	
geïmplementeerd.	De	overige	lidstaten	zijn	door	de	EC	aangemaand	en	
hebben	twee	maanden	om	te	reageren.	De	lidstaten	zijn	voorafgaand	aan	de	
deadline voor de implementatie voorzien van uitgebreide richtsnoeren en 
begeleiding door de EC.

Het zogeheten Europees wetboek voor elektronische communicatie, vorig 
jaar aangenomen door de EC, harmoniseert regelgeving en biedt onder meer 
consumenten betere bescherming binnen de digitale samenleving. Hiermee 
vernieuwt de EC de Europese wetgeving voor elektronische communicatie. De 
belangrijkste	punten	van	aanpassing	zijn	onder	andere:

• Nieuwe	definitie	van	‘elektronische	communicatiediensten’;
• strengere eisen aan communicatiediensten;
• meer	rechten	en	keuzevrijheid	voor	consumenten	met	betrekking

tot het gebruik van telecommunicatiediensten;
• duidelijkere	contracten;	en
• het	verschaffen	van	eerlijke	tarieven	met	een	gevarieerd	aanbod

aan telecommunicatiediensten.

Met de bovenstaande aanpassingen beoogt de EC een uniform beleid in 
zowel Europese als nationale wet- en regelgeving over telecommunicatie. De 
nieuwe	definitie	van	‘elektronische	communicatiediensten’	heeft	ook	invloed	
op	de	huidige	ePrivacy	Richtlijn	en	de	aanstaande	ePrivacy	Verordening.	
Door	deze	nieuwe	definitie	zullen	er	meer	categorieën	van	aanbieders	
van online communicatiediensten (zogeheten ‘over-the-top’ diensten, 
zoals Facebook Messenger, Skype of Whatsapp) moeten voldoen aan de 
telecommunicatieregels.

5.1.2 Het LIBE Comité roept de Europese Commissie op tot inbreukprocedures 
tegen Ierse toezichthouder
Het EU Civil Liberties Commitee (LIBE Committee) heeft een voorstel 
ingediend voor een resolutie, zodat de EC een inbreukprocedure start tegen 
de Ierse gegevensbeschermingsautoriteit: Irish Data Protection Commission 
(DPC). Volgens het Comité handhaaft de DPC de AVG onvoldoende. De Ierse 
raad	voor	de	vrijheden	van	de	burger,	ICCL,	benadrukt	dat	de	DPC	als	leidend	
toezichthouder	in	de	Schrems	II-zaak	geen	stelling	neemt	waartoe	zij	bevoegd	
is. De grote zorg is dat de DPC als leidend toezichthouder de ‘big tech’-
giganten,	die	allemaal	in	Dublin	gevestigd	zijn,	onvoldoende	controleert	en	
optreedt tegen schendingen van de AVG.

5.1.3	De	Franse	toezichthouder	spoort	bedrijven	aan	tot	compliance	met	
nieuwe ‘cookie’-wet- en regelgeving
Eerder deze maand bracht de Franse toezichthouder, CNIL, een advies uit 
waarbij	zij	zowel	publieke	als	particuliere	organisaties	aanspoorde	dat	hun	
websites	en	applicaties	(“apps”)	moeten	voldoen	aan	de	nieuwe	cookie	wet-	
en regelgeving. De Franse toezichthouder heeft ongeveer 1.000 websites met 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_21_206
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_21_206
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1547633333762&uri=CELEX:32018L1972
https://www.dataguidance.com/news/eu-libe-committee-calls-commission-begin-infringement
https://www.dataguidance.com/news/france-cnil-urges-organisations-bring-websites-and-apps
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de	meeste	Franse	bezoekers	onderzocht,	waarna	er	brieven	zijn	verstuurd	
naar	de	bedrijven	die	cookies	plaatsen	op	hun	websites	en	apps,	voordat	zij	
toestemming hebben verkregen van de websitebezoeker. 

De	toezichthouder	besteedde	in	haar	advies	in	het	bijzonder	aandacht	aan	
het gebruik van ‘cookie banners’ en stelt dat het weigeren en accepteren van 
cookies	voor	de	gebruiker	even	makkelijk	dient	te	zijn.	De	CNIL	stelt	dat	de	
enkele	mogelijkheid	om	cookie-instellingen	te	configureren	naast	deze	te	
accepteren,	de	gebruiker	onvoldoende	wijst	op	het	volledig	weigeren	van	
cookies en als zodanig niet in overeenstemming is met de AVG.

CNIL bracht haar advies uit in het kader van haar actieplan tot het inrichten 
en	begeleiden	van	duidelijke	regels	over	online	reclame	en	het	gebruik	
van cookies. De strekking van deze aanbevelingen is dat website- en 
applicatieontwikkelaars	internetgebruikers	uitdrukkelijk	dienen	te	informeren	
over hun gebruik van cookies.

5.1.4 Europese Commissie publiceert onderzoek inzake beoordeling 
wetgeving lidstaten gezondheidsgegevens in het licht van de AVG
De Europese Commissie (EC) heeft onderzoek verricht naar de 
verwerking van gezondheidsgegevens binnen de Europese lidstaten. 
Onderzocht is of nationale wetgeving van de lidstaten inzake 
gezondheidsgegevensverwerkingen voldoet aan de eisen uit de AVG. 
Hiermee	kon	de	EC	eventuele	verschillen	en	aspecten	identificeren	die	de	
grensoverschrijdende	overdracht	van	gezondheidsgegevens	binnen	de	EU	
voor de zorg, onderzoek, innovatie of beleid konden beïnvloeden. 

In haar bevindingen concludeerde de EC dat de implementatie van de AVG in 
nationale wetgeving op het gebied van zorg door de lidstaten varieert. Dit kan 
volgens	de	EC	resulteren	in	een	negatieve	impact	op	grensoverschrijdende	
samenwerking voor de zorg.

Daarnaast	deed	de	EC	onderzoek	naar	de	mogelijkheden	om	het	(her)gebruik	
van gezondheidsgegevens te ondersteunen op Europees niveau. Hieruit 
blijken	het	opstellen	van	gedragscodes,	gedreven	door	aandeelhouders,	
sectorspecifieke	wet-	en	regelgeving	op	Europees	niveau	en	een	
geharmoniseerde	toepassing	door	alle	lidstaten	van	belang	te	zijn	voor	het	
meest geschikte gebruik van gezondheidsgegevens. 

In	lijn	met	de	bovenstaande	bevindingen	benadrukt	de	EC	dat	samenwerking	
tussen	de	lidstaten,	de	EU	en	relevante	aandeelhouders	essentieel	is.	Hierbij	
dienen	deze	partijen	het	belang	van	de	patiënten	voorop	te	stellen.

De EC concludeert hiermee dat de ontwikkeling van het ‘European Health Data 
Space’, ofwel de Europese Ruimte voor Gezondheidsgegevens, in combinatie 
met wetgeving die het ‘Data Governance Act’-wetsvoorstel aanvult, de beste 
mogelijkheid	biedt	om	de	eerdergenoemde	bevindingen	en	suggesties	van	
het	onderzoek	te	ondersteunen	en	verwezenlijken.

5.2 Boetes
5.2.1 Franse toezichthouder CNIL beboet Google en Amazon
De Franse toezichthouder, CNIL, heeft miljoenenboetes opgelegd aan 
techbedrijven	Google	en	Amazon. Google ontving een boete van € 100 

https://ec.europa.eu/newsroom/sante/newsletter-specific-archive-issue.cfm?newsletter_service_id=327&newsletter_issue_id=30034&pdf=true&fullDate=Thu%2002%20Dec%202021&lang=default
https://privacyinternational.org/news-analysis/4347/cnil-fines-google-and-amazon-unlawful-use-cookies
https://privacyinternational.org/news-analysis/4347/cnil-fines-google-and-amazon-unlawful-use-cookies
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miljoen en Amazon een boete van € 35 miljoen voor het schenden van de 
Franse privacywet.

Uit	het	onderzoek	van	de	CNIL	blijkt	dat	Google	op	hun	Franstalige	website,	
en	dus	bij	de	Franse	websitebezoekers,	automatisch	cookies	plaatste	op	de	
apparaten	van	de	websitebezoekers	zonder	enige	‘opt-out’	mogelijkheid.	De	
CNIL stelt dat cookies alleen rechtmatig geplaatst kunnen worden, nadat de 
gebruiker geïnformeerde toestemming heeft verleend.

De	CNIL	benadrukte	dat	de	wijze	waarop	de	websitebezoeker	voor	een	
alternatief	kon	kiezen	onvoldoende	duidelijk	was.	Daarbij	gaf	de	CNIL	de	
aanbeveling om een proces in te richten, waardoor cookies niet geplaatst 
worden zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker. 

Allereerst moet de websitebezoeker een link in de zogeheten ‘cookiebanner’ 
te	zien	krijgen,	waarop	de	uitdrukkelijke	doeleinden	vermeld	staan	en	de	
mogelijkheid	om	de	cookies	uit	te	schakelen	of	de	grenzen	van	het	tracken	
in te perken. Daarna moet de gebruiker met het aanklikken van de link in 
cookiebanner	op	een	duidelijk	leesbare	wijze	geïnformeerd	worden	over	alle	
weigermogelijkheden	van	cookies	waarvoor	toestemming	vereist	is.	

Amazon plaatste ook automatisch cookies zonder voorafgaande toestemming 
van de gebruiker. Dit gebeurde wanneer de gebruiker via een Amazon 
advertentie op de website van een derde naar de website van Amazon werd 
doorgestuurd.

Amazon voerde aan dat de Luxemburgse toezichthouder, CNPD, de bevoegde 
autoriteit was tot het opleggen van boetes. Volgens Amazon diende in de 
afwezigheid	van	bepalingen	in	de	e-Privacy	Richtlijn	over	grensoverschrijdende	
verwerkingen, de AVG en het ‘one-stop-shop mechanism’ van toepassing te 
zijn.

In reactie hierop stelde de CNIL dat het ‘one-stop-shop mechanism’ niet van 
toepassing was vanwege het feit dat het toepassingsbereik van de AVG niet 
geldt	voor	de	bepalingen	uit	de	e-Privacy	Richtlijn.	Daarnaast	benadrukte	de	
CNIL	dat	er	een	onderscheid	gemaakt	dient	te	worden	tussen	enerzijds	de	
lees-	en	schrijfbewerkingen	op	eindapparatuur	–	wat	bepaald	wordt	in	de	
e-Privacy	Richtlijn	–	en	het	door	cookies	verzamelde	gebruik	van	die	data	–	dat
geregeld is in de AVG.

De interpretatie van de Franse toezichthouder over het ‘one-stop-shop 
mechanism’	is	interessant,	omdat	de	CNIL	een	duidelijk	onderscheid	maakt	
tussen de toepasbaarheid van dit principe op bepalingen uit de AVG en de 
e-Privacy	Richtlijn.

5.2.2 Facebook wederom beboet door Italiaanse mededingingstoezichthouder
De Italiaanse mededingingstoezichthouder, AGCM, beboet Facebook voor 
de tweede keer. De opgelegde boete bedraagt € 7 miljoen. Het platform 
is beboet vanwege het niet uitvoeren van een eerder bevel dat zag op het 
informeren van de gebruiker over de commerciële doeleinden van hun 
gegevensverwerkingen. 

https://techcrunch.com/2021/02/17/facebook-fined-again-in-italy-for-misleading-users-over-what-it-does-with-their-data/
https://techcrunch.com/2021/02/17/facebook-fined-again-in-italy-for-misleading-users-over-what-it-does-with-their-data/


31

Uit	onderzoek	van	de	toezichthouder	blijkt	dat	Facebook	haar	gebruikers	
onvoldoende informeert en zelfs misleidt over de verzameling en het 
verhandelen van hun persoonsgegevens. Het platform vocht vorig jaar het 
bevel	van	de	toezichthouder	bij	de	rechter	aan,	waarvan	zij	nog	steeds	in	
afwachting is van de uitspraak. 

Ondanks dat Facebook inmiddels de nadruk op de kosteloze 
diensten	heeft	verwijderd	van	haar	website,	is	dit	voor	de	Italiaanse	
mededingingstoezichthouder onvoldoende in het kader van 
informatieverstrekking over de verzameling en het gebruik van 
persoonsgegevens voor commerciële doeleinden. Het platform voert aan dat 
zij	dergelijke	data	niet	verstrekken	aan	derden.	Dit	gebeurt	alleen	wanneer	de	
gebruiker	in	kwestie	voor	die	deling	met	derde	partijen	kiest	door	het	verlenen	
van toestemming.

5.2.3 Belgische toezichthouder legt boete van € 50.000,- op aan onderneming
De GBA legde onlangs een boete	op	aan	een	marketingbedrijf	dat	aanstaande	
moeders een geschenkendoos aanbood. De boete van € 50.000,- is opgelegd 
wegens meerdere schendingen van de AVG, waaronder het verkopen van 
persoonsgegevens voor commerciële doeleinden, waar klanten onvoldoende 
over	geïnformeerd	werden.	Wat	opmerking	verdient,	is	dat	het	bedrijf	de	
‘roze dozen’ verstuurt naar klanten via ziekenhuizen en gynaecologen. 
Daarnaast	stelde	het	bedrijf	zich	voor	als	een	“nationale	dienst	voor	de	
promotie	van	kinderartikelen.”	Dit	wekt	de	indruk	dat	het	bedrijf	vanuit	de	
overheid	handelde.	Dit	maakt	het	des	te	noodzakelijker	om	duidelijk	te	maken	
dat het om gegevensverwerkingen voor commerciële doeleinden gaat. De 
opgelegde	boete	fungeert	als	een	duidelijk	signaal	naar	datahandelaren.	
Gezien	de	praktijken	van	het	marketingbedrijf	een	misleidende	voorstelling	
van	zaken	weergaf,	handelde	zij	in	strijd	met	de	Belgische	en	Europese	
gegevensbescherming wetgeving. 

De Geschillenkamer van de GBA benadrukt hiermee dat transparantie naar de 
betrokkenen uiterst essentieel is. 

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/handel-in-persoonsgegevens-de-gba-bestraft-het-aanbieden-van-roze-dozen
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