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 VOORWOORD 

Beste lezer, 

Wij	hebben	weer	ons	uiterste	best	gedaan	om	voor	u	een	overzicht	te	maken	van	
de	laatste	ontwikkelingen	op	het	gebied	van	privacy	en	gegevensbescherming	in	
april.	In	deze	editie	van	de	kennisdeling	blikken	we	eerst	terug	op	publicaties	van	
de EDPB en de EDPS. Zo heeft de EDPB een opinie geschreven over het concept 
adequaatheidsbesluit	van	de	Europese	Commissie	met	betrekking	tot	het	Verenigd	
Koninkrijk,	die	de	uitwisseling	van	persoonsgegevens	met	organisaties	binnen	het	
Verenigd	Koninkrijk	mogelijk	moet	maken	na	1	juli	2021.	Daarnaast	heeft	de	EDPB	
gezamenlijk	met	de	EDPS	een	opinie	gepubliceerd	over	de	Digital	Green	Certificate,	
die	reizen	binnen	de	EU	sneller	mogelijk	zou	moeten	maken	gedurende	de	COVID-19	
pandemie.	Tot	slot	heeft	de	EDPS	een	persbericht	gepubliceerd	waarin	de	concept	
Artificial	Intelligence	Act	wordt	behandeld.

Verder	kunt	u	in	deze	editie	uitspraken	vinden	van	de	Belgische	rechter	in	het	kader	
van	de	Dataretentiewet	en	de	Australische	rechter	in	het	kader	van	een	nieuwe	
Google-zaak.	

Ook	de	toezichthouders	hebben	niet	stilgezeten.	Zo	is	de	Ierse	toezichthouder	
druk	bezig	met	onderzoeken	naar	Facebook,	spant	de	Hamburgse	commissaris	
voor	gegevensbescherming	en	vrijheid	van	informatie	een	spoedprocedure	aan	
tegen	Facebook	en	heeft	de	Oostenrijkse	toezichthouder	zich	uitgesproken	over	de	
rechtmatigheid	van	het	delen	van	(negatieve)	uitslagen	van	coronatesten.	

Verder	blijkt	de	wens	van	de	Nederlandse	regering	om	toegang	te	verkrijgen	tot	
versleutelde	communicatie	ook	te	leven	binnen	het	Verenigd	Koninkrijk.	Britse	
ministers	bereiden	hiertoe	een	wetsvoorstel	voor,	die	inzage	in	versleutelde	
communicatiegegevens	door	Home	Office	mogelijk	moet	maken.

Maar	ook	binnen	onze	landsgrenzen	zijn	interessante	ontwikkelingen	te	vinden.	Zo	
heeft	de	Autoriteit	Persoonsgegevens	(AP)	de	gemeente	Enschede	een	boete	van	
€600.000,-	opgelegd	voor	de	onrechtmatige	inzet	van	WiFi-tracking,	heeft	de	rechter	
de	boete	die	de	AP	heeft	opgelegd	aan	het	Hagaziekenhuis	gematigd	en	zijn	er	
berichten	in	de	media	verschenen	over	datalekken	en	cyberrisico’s	bij	Nederlandse	
organisaties. 

Ik	wil	u	dan	ook	veel	plezier	toewensen	bij	het	lezen!

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
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1. EUROPEAN DATA PROTECTION BOARD   
 EN EUROPESE INSTELLINGEN
Hoogtepunten:	

 
	 •	 EDPB	opinie	over	het	concept	adequaatheidsbesluit	voor	het	Verenigd	Koninkrijk
	 •	 Gezamenlijke	opinie	EDPB	en	EDPS	over	het	Digital	Green	Certificate	
	 •	 Persbericht	EDPS	Artificial	Intelligence	Act
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1.1  EDPB opinie concept adequaatheidsbesluit VK

Bij	de	plenaire	48e	bijeenkomst	heeft	de	EDPB	twee	Opinies	aangenomen	die	
betrekking	hebben	op	het	concept	adequaatheidsbesluit	van	de	Europese	
Commissie	(EC)	ten	aanzien	van	het	Verenigd	Koninkrijk	(VK).	De	eerste 
Opinie	is	gebaseerd	op	de	AVG	en	toetst	zowel	algemene	aspecten	van	
gegevensbescherming	als	toegang	tot	persoonsgegevens	(die	vanuit	de	
EU	zijn	verstrekt	aan	partijen	in	het	VK)	door	veiligheidsdiensten.	De	tweede 
Opinie	is	gebaseerd	op	de	Law	Enforcement	Directive	(LED).	In	deze	Opinie	
wordt	het	concept	adequaatheidsbesluit	geanalyseerd	in	het	licht	van	de	
Aanbevelingen	met	betrekking	tot	de	adequaatheidsreferentie	onder	de	Law	
Enforcement Directive.

De EDPB merkt eerst op dat er grote mate van overeenkomst is 
tussen	de	wettelijke	kaders	van	de	EU	en	het	VK	op	het	gebied	van	
gegevensbescherming.	Andrea	Jelinek,	voorzitter	van	de	EDPB,	benoemt	dat	
de	wettelijke	kaders	op	het	gebied	van	gegevensbescherming	grotendeels	
een	afspiegeling	zijn	van	de	AVG.	Jelinek	wijst	erop dat de EDPB de EC 
oproept	om	de	ontwikkelingen	rondom	de	wettelijke	kaders	in	het	VK	met	
betrekking	tot	gegevensbescherming	te	blijven	monitoren.	Het	is	dan	aan	
de	EC	om	te	blijven	controleren	of	de	wettelijke	kaders	voldoende	overeen	
blijven	komen	om	een	gelijkwaardig	niveau	van	bescherming	te	bieden	aan	de	
betrokkenen.	

De	EDPB	heeft	in	de	Opinies	benadrukt	dat	verschillende	aspecten	nader	
dienen	te	worden	onderzocht	en	moeten	worden	blijven	gemonitord	door	de	
EC.

De	‘Immigration	Exemption’,	die	is	neergelegd	in	de	wettelijke	kaders	van	het	
VK,	biedt	uitzonderingen	bij	bepaalde	verwerkingsactiviteiten	in	het	kader	van	
immigratieprocedures.	Deze	bepaling	is	in	de	ogen	van	de	EDPB	erg	ruim,	
waardoor nader onderzoek en concretisering nodig is.

Verder	wijst	de	EDPB	op	de	uitdaging	bij	verstrekkingen	vanuit	het	VK	naar	
derde	landen,	wanneer	het	gaat	om	persoonsgegevens	die	oorspronkelijk	
zijn	verstrekt	vanuit	de	EU.	De	impact	voor	het	beschermingsniveau	van	EU-
burgers	als	gevolg	van	het	adequaatheidsbesluit	dient	blijvend	te	worden	
onderzocht. Daarnaast raadt de EDPB de EC aan om de internationale 
verplichtingen die het VK aangaat te monitoren om vast te stellen of deze op 
enig	moment	gevolgen	kunnen	te	hebben	voor	het	eventueel	vastgestelde	
adequaatheidsbesluit.	Een	voorbeeld	hiervan	is	de	US-UK	Cloud	Act	
Agreement.

Voor	wat	betreft	toegang	tot	persoonsgegevens,	die	vanuit	de	EU	naar	
partijen	in	het	VK	zijn	verstrekt,	door	overheidsinstanties	voor	nationale	
veiligheidsdoelen	identificeert	de	EDPB	enkele	punten	die	verder	onderzoek	
en/of	monitoring	vereisen.	Hieronder	vallen	bulkintercepties	(aftapping	op	
grote	schaal),	onafhankelijke	beoordeling	van	en	toezicht	op	het	gebruik	
van	geautomatiseerde	verwerkingsinstrumenten	en	de	vrijstellingen	(en	de	
waarborgen)	in	het	kader	van	het	uitwisselen	van	(communicatie)gegevens	met	
andere landen in het kader van de nationale veiligheid.

https://edpb.europa.eu/system/files/2021-04/edpb_opinion142021_ukadequacy_gdpr.pdf_en.pdf
https://edpb.europa.eu/system/files/2021-04/edpb_opinion142021_ukadequacy_gdpr.pdf_en.pdf
https://edpb.europa.eu/system/files/2021-04/edpb_opinion152021_ukadequacy_led_en.pdf
https://edpb.europa.eu/system/files/2021-04/edpb_opinion152021_ukadequacy_led_en.pdf
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/recommendations012021onart.36led.pdf_en.pdf
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/recommendations012021onart.36led.pdf_en.pdf
https://edpb.europa.eu/news/news/2021/forty-eighth-plenary-session-edpb_en
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1.2		Gezamenlijke	opinie	EDPB	&	EDPS	Digital	Green	Certificate

De	EDPB	en	de	EDPS	zijn	gevraagd	om	een	gezamenlijke	opinie	op	te	stellen	
over	het	voorstel	van	de	Europese	Commissie	(EC)	voor	het	Digital	Green	
Certificate.	Het	Digital	Green	Certificate	zou	voor	reizigers	binnen	de	EU	
mogelijk	moeten	maken	om	aan	te	tonen	dat	zij	veilig	kunnen	reizen	omdat	zij	
zijn	gevaccineerd,	recent	een	coronabesmetting	hebben	doorstaan	of	recent	
negatief	zijn	getest	op	het	coronavirus.	

In	de	opinie	wordt	eerst	het	belang	van	de	algemene	principes	van	effectiviteit,	
noodzakelijkheid	en	proportionaliteit	benadrukt.	Hierbij	wordt	de	discussie	
over	de	effectiviteit	van	en	immuniteit	door	vaccinatie	en	het	doorlopen	van	
een	coronabesmetting	benoemd	en	het	doorlopende	debat	over	de	mogelijke	
risico’s	van	discriminatie	bij	de	invoering	van	een	dergelijk	‘coronapaspoort’.	
Tegelijkertijd	onderkennen	de	EDPB	en	de	EDPS	de	urgentie	en	de	risico’s	voor	
de	volksgezondheid	en	de	risico’s	op	valse	certificaten	en	fraude.

In de opinie	wordt	opgemerkt	dat	lidstaten	de	ruimte	hebben	om	verdere	
toepassingen	van	de	Digital	Green	Certificate	vast	te	stellen,	waaronder	
bijvoorbeeld	toegang	tot	winkels,	restaurants	en	sportscholen,	maar	dat	ten	
alle	tijden	rekening	dient	te	worden	gehouden	met	de	bepalingen	in	het	
Handvest van de Grondrechten van de EU en de AVG. De rechtmatigheid 
van	de	beoogde	toepassingen	zullen	door	de	lidstaten	moeten	worden	
onderzocht.

De	EDPB	en	EDPS	benadrukken	dat	verder	gebruik	van	de	Digital	Green	
Certificate	na	de	COVID-19	pandemie	niet	is	toegestaan,	behalve	wanneer	een	
nieuwe	pandemie	zich	in	de	toekomst	zal	voordoen.

Daarnaast	geven	de	EPDB	en	de	EDPS	aan	dat	er	meer	uitleg	dient	
te	worden	gegeven	over	de	noodzakelijkheid	van	de	verwerking	van	
bepaalde	typen	persoonsgegevens	en	waarom	het	noodzakelijk	is	dat	alle	
persoonsgegevens	worden	opgenomen	in	een	QR-code.	Tevens	wordt	het	
ontbreken	van	een	vervaldatum	aangestipt.	.	In	de	opinie	wordt	door	de	
EPDB	en	de	EDPS	aangeraden	om	een	lijst	te	publiceren	waarbij	de	rollen	(en	
verantwoordelijkheden)	van	alle	betrokken	instellingen	wordt	gespecificeerd,	
zodat	EU-burgers	hun	rechten	onder	de	AVG	goed	kunnen	uitvoeren.	

De EDPB en de EDPS merken in de opinie op dat het voorstel voorziet 
in	bepalingen	rondom	het	uitwisselen	van	gegevens	ten	behoeve	van	
verificatie	van	de	Digital	Green	Certificates,	waarbij	het	risico	bestaat	dat	er	
persoonsgegevens	worden	overgedragen	aan	landen	buiten	de	EU/EEA.	
De	EDPB	en	EDPS	raden	de	EC	aan	om	situaties	te	benoemen	waarbij	dit	is	
toegestaan	en	met	welke	waarborgen	dit	vervolgens	dient	te	gebeuren.	

In	de	komende	maanden	zal	blijken	in	hoeverre	de	EC	het	advies	van	de	EDPB	
en EDPS te harte neemt. 

https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/opinions/edpb-edps-joint-opinion-digital-green-certificate_en
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1.3		 Persbericht	EDPS	Artificial	Intelligence	Act

De	Europese	Commissie	heeft	in	april	het	voorstel voor een Verordening 
tot	vaststelling	van	geharmoniseerde	regels	inzake	kunstmatige	intelligentie	
(Artificial	Intelligence	Act)	gepubliceerd.	De	EDPS	heeft	kort	hierna	een	
persbericht	gepubliceerd	waarbij	een	eerste	reactie	wordt	gegeven	op	het	
gepubliceerde	voorstel.	

In	dit	persbericht	verwelkomt	de	EDPS	het	voorstel,	maar	benadrukt	de	
EDPS	de	noodzaak	tot	het	verbieden	van	de	toepassing	van	biometrische	
identificatie	in	de	publieke	ruimte.	De	EDPS	onderstreept	dan	ook	dat	de	EDPS	
zal	blijven	pleiten	voor	een	meer	strikte	benadering	van	de	toepassing	van	
automatische	identificatie	van	gezichten	(facial	recognition),	vingerafdrukken,	
DNA,	stemherkenning,	toetsaanslagen	en	andere	biometrische-	of	
gedragsherkenningssignalen	in	publieke	ruimten.	Deze	strikte	benadering	is	
volgens	de	EDPS	noodzakelijk	omdat	biometrische	identificatie	een	extreem	
hoog	risico	van	diepe,	non-democratische	indringing	in	het	leven	van	
individuen	met	zich	meebrengt.	De	toepassing	van	AI	kan	hierbij	mogelijk	nog	
grotere,	onvoorzienbare	gevolgen	met	zich	meebrengen.	

De	EDPS	sluit	het	persbericht	af	met	de	mededeling	dat	de	EDPS	een	
grondige	analyse	zal	uitvoeren	op	het	door	de	EC	gepubliceerde	voorstel.	De	
EDPS	zal	zich	met	name	concentreren	op	het	stellen	van	specifieke	grenzen	
voor	de	inzet	van	toepassingen	van	AI	die	mogelijk	risico’s	zouden	kunnen	
meebrengen	voor	de	rechten	en	vrijheden	van	individuen	op	het	gebied	van	
gegevensbescherming	en	privacy.

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e0649735-a372-11eb-9585-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e0649735-a372-11eb-9585-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e0649735-a372-11eb-9585-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://edps.europa.eu/press-publications/press-news/press-releases/2021/artificial-intelligence-act-welcomed-initiative_en
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2. NATIONAAL NIEUWS

Hoogtepunten:	

	 •	 Cyberrisico’s	en	datalekken
	 •	 Wetsvoorstel	Elektronische	Gegevensuitwisseling	Zorg
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2.1		 Cyberrisico’s	en	datalekken	bij	Nederlandse	organisaties

De	AVG	verplicht	verwerkingsverantwoordelijken	tot	het	nemen	van	‘passende	
technische	en	organisatorische	maatregelen’	om	persoonsgegevens	te	
beveiligen.	Hierbij	dient	rekening	te	worden	gehouden	met	‘de	stand	
van	de	techniek,	de	uitvoeringskosten’	en	met	de	aard	en	omvang	van	de	
verwerkingsactiviteiten	en	de	potentiële	risico’s	voor	de	betrokkenen.	Het	
is	aan	de	verwerkingsverantwoordelijke	om	vast	te	stellen	welke	concrete	
maatregelen	de	organisatie	dient	te	nemen	om	te	kunnen	voldoen	aan	deze	
verplichting. 

Dat	veel	organisaties	hier	moeite	mee	hebben	is	in	april	nogmaals	gebleken.	
De	vele	nieuwsberichten	rondom	het	gebrek	aan	‘cyberweerbaarheid’	van	
Nederlandse	bedrijven	benadrukken	dat	het	nemen	van	passende	technische	
maatregelen	niet	zo	eenvoudig	is	als	wellicht	wordt	gedacht.	De	Cyber	
Security	Raad,	een	adviesorgaan	van	het	kabinet,	stelt dat veel Nederlandse 
organisaties	niet	eens	de	meest	basale	aanvallen	kunnen	afweren,	omdat	
deze	organisaties	hun	beveiliging	niet	op	orde	zouden	hebben. Veel 
bedrijven	denken	simpelweg	dat	zij	toch	geen	slachtoffer	zullen	worden	van	
cyberaanvallen.	

Autoriteit Persoonsgegevens
De	Autoriteit	Persoonsgegevens	heeft	in	de	Rapportage	Datalekken	2020	al	
geconstateerd dat het aantal datalekken als gevolg van hacking en phishing in 
2020	met	30%	is	gestegen	ten	opzichte	van	het	jaar	ervoor	en	heeft	hiertoe	de	
noodklok	geluid. Dit heeft in april tot Kamervragen geleid.

Datalekken
Het	grote	datalek	bij	Allekabels.nl en het datalek	bij	de	gemeente	Amsterdam, 
illustreren	wat	de	gevolgen	kunnen	zijn	van	een	tekortkoming	in	het	nemen	
van	passende	beveiligingsmaatregelen.	Bij	het	datalek	van	Allekabels.nl	
zijn	persoonsgegevens	van	3,6	miljoen	personen	gelekt	en	vermoedelijk	
verkocht	door	hackers.	In	sommige	gevallen	zijn	zelfs	wachtwoorden	gelekt,	
die	niet	altijd	versleuteld	waren	opgeslagen	door	Allekabels.nl.	Bij	het	
datalek	bij	de	gemeente	Amsterdam	ging	het	om	een	gestolen	harde	schijf	
met	persoonsgegevens	van	30.000	personen,	waaronder	bezwaarschriften,	
aangiftes	en	verzoeken	om	kwijtschelding.	Volgens	de	gemeente	Amsterdam	
is	de	harde	schijf	wel	voorzien	van	een	authenticatiebeveiliging,	waardoor	
het	uitlezen	van	de	schijf	enkel	mogelijk	is	wanneer	deze	beveiliging	wordt	
omzeild.	De	aanwezigheid	van	dergelijke	beveiligingsmaatregelen	kan	
tot	gevolg	hebben	dat	de	aanwezigheid	van	risico’s	voor	de	betrokkenen	
onwaarschijnlijk	is,	waardoor	een	melding	aan	de	Autoriteit	Persoonsgegevens	
en	de	betrokkenen	niet	wettelijk	verplicht	is.	Het	college	van	B&W	van	
Amsterdam	heeft	toch	besloten	om	het	incident	te	melden	aan	de	Autoriteit	
Persoonsgegevens vanwege de gevoelige aard van de persoonsgegevens.

Cyber Security Raad
Om	de	cyberweerbaarheid	van	Nederland	te	verhogen,	wordt	in	het	
adviesrapport	‘Integrale	aanpak	cyberweerbaarheid’	van	CSR,	aangeraden	om	
€833	miljoen	extra	te	investeren	om	de	cyberweerbaarheid	van	de	Nederland.	
In	het	advies	staan	vijf	speerpunten	centraal,	te	weten	regie	op	samenwerking	
en	informatiedeling,	weerbare	vitale	processen,	versterking	onderzoek	en	
onderwijs,	realiseren	van	cybercrime-handhavingsketen	en	zorgplicht	van	

https://nos.nl/artikel/2375631-veel-mis-in-nederlandse-ict-beveiliging-zelfs-geen-verweer-tegen-simpele-hacks
https://nos.nl/artikel/2375631-veel-mis-in-nederlandse-ict-beveiliging-zelfs-geen-verweer-tegen-simpele-hacks
https://nos.nl/artikel/2375631-veel-mis-in-nederlandse-ict-beveiliging-zelfs-geen-verweer-tegen-simpele-hacks
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-luidt-noodklok-explosieve-toename-hacks-en-datadiefstal
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2021Z04028&did=2021D11684
https://nos.nl/artikel/2376857-datalek-bij-allekabels-nl-3-6-miljoen-nederlanders-getroffen
https://www.security.nl/posting/699474#posting699526
https://www.cybersecurityraad.nl/documenten/adviezen/2021/04/06/csr-adviesrapport-integrale-aanpak-cyberweerbaarheid
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leveranciers	voor	veilige	producten	en	diensten	voor	burgers,	bedrijfsleven	en	
overheid overheid.

2.2		 Wetsvoorstel	Elektronische	Gegevensuitwisselingen	in	de	
Zorg

De ministerraad is op 23 april akkoord gegaan met het wetsvoorstel dat het 
verplicht	stelt	om	gegevensuitwisselingen	in	de	zorg	elektronisch	te	laten	
verlopen.	Op	dit	moment	worden	gegevens	regelmatig	uitgewisseld	door	
middel	van	papieren	dossiers	of	per	fax.	Volgens minister van Ark	kunnen	
vermijdbare	fouten	worden	voorkomen	door	het	elektronisch	uitwisselen	te	
verplichten.	Vanwege	de	complexiteit	van	de	zorg	zal	per	zorgproces	worden	
gekeken	naar	een	juist	aanpak	van	elektronische	uitwisselingen.	Op	dit	
moment	ligt	de	focus	op	de	volgende	vier	gegevensuitwisselingen:

•	 Basisgegevensset	zorg	(uitwisselen	van	bijvoorbeeld	gegevens	m.b.t.		 	
	 allergieën	en	bloeddruk	tussen	ziekenhuizen)
•	 Beelduitwisseling	(verstrekken	van	bijvoorbeeld	MRI-	of	hartscans)
•	 Digitaal	Receptenverkeer	(uitwisseling	gegevens	tussen	artsen	en		 	
	 apotheken)
•	 Verpleegkundige	Overdracht	(informatie	welke	ziekenhuizen	aan			 	
	 bijvoorbeeld	verpleeghuizen	verstrekken	in	het	kader	van	bijvoorbeeld
		 mobiliteit	van	de	patiënt)

Het wetsvoorstel zal spoedig worden voorgelegd aan de Tweede Kamer.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/04/23/ministerraad-akkoord-met-het-wetsvoorstel-elektronische-gegevensuitwisseling-in-de-zorg
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3. NATIONALE  RECHTSPRAAK

Hoogtepunten:	

	 •	 Matiging	boete	Hagaziekenhuis
	 •	 Verwerkingsverantwoordelijke	heeft	keuzemogelijkheid	om	meerdere	ontvangen		
	 	 verzoeken	van	betrokkenen	te	combineren
	 •	 Het	recht	tot	inzage	en	de	uitstrekking	tot	de	onderliggende	(openbare)		 	
	 	 documenten
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3.1		 Bestuurlijke	boete	vanwege	overtreding	van	de	AVG	niet		 	
	 evenredig.	

In deze uitspraak is de rechter tot de conclusie gekomen dat de bestuurlijke 
boete van €460.000,- die de Autoriteit Persoonsgegevens heeft opgelegd 
aan het HagaZiekenhuis niet evenredig is en hierdoor ziet de rechter dat er 
aanleiding is om de boete te matigen tot €350.000,- 

De feiten

In	april	2018	heeft	het	HagaZiekenhuis	een	datalek	bij	de	Autoriteit	
Persoonsgegevens	(hierna:	“AP”)	gemeld	vanwege	een	onrechtmatige	inzage	
in	een	patiëntendossier	van	een	bekende	Nederlander.	Naar	aanleiding	van	
deze	melding	heeft	de	AP	een	schriftelijk	informatieverzoek	verstuurd.	Op	basis	
van	de	door	het	ziekenhuis	toegezonden	informatie	heeft	de	AP	besloten	om	
nader onderzoek te doen naar de toegang tot patiëntgegevens in de digitale 
patiëntendossiers.	In	dit	onderzoek	concludeert	de	AP	dat	het	ziekenhuis	
(vanaf	2018)	onvoldoende	passende	technische	maatregelen	heeft	genomen.	
Zo	had	het	ziekenhuis	tweefactor	authenticatie	moeten	invoeren	en	heeft	het	
ziekenhuis	de	logging	van	de	toegang	tot	de	patiëntendossiers	niet	regelmatig	
gecontroleerd.

De	AP	heeft	daarom	aan	een	ziekenhuis	een	bestuurlijke	boete	van	€460.000,-	
en	een	last	onder	dwangsom	opgelegd.	Het	ziekenhuis	heeft	tegen	het	
bestreden	besluit	beroep	ingesteld.

De beoordeling

Het nemo tenetur-beginsel
Het	ziekenhuis	voert	aan	dat	er	sprake	is	van	strijd	met	het	nemo	tenetur-
beginsel.	Dit	beginsel	houdt	in	dat	niemand	hoeft	mee	te	werken	aan	zijn	
of	haar	eigen	veroordeling.	Het	ziekenhuis	beweert	dat	het	hele	onderzoek	
van	de	AP	gebaseerd	is	geweest	op	de	datalekmelding	uit	2018.	De	
datalekmelding	en	de	daarin	vervatte	informatie	bestond		niet	los	van	de	wil	
van	het	ziekenhuis	en	is	door	het		ziekenhuis	om	te	voldoen	aan	de	meldplicht	
uit	de	AVG.	Ondanks	de	vermelding	van	de	AP	dat	het	ziekenhuis	niet	verplicht	
is	te	antwoorden	op	vragen	waarmee	zij	zichzelf	kan	belasten,	is	volgens	het	
ziekenhuis	aan	hen	feitelijk	geen	keus	gelaten.

De	rechtbank	is	van	oordeel	dat	het	nemo	tenetur-beginsel	niet	is	geschonden	
en dat de door de AP verkregen informatie wel ten grondslag mocht 
worden	gelegd	aan	de	boete.	In	2018	heeft	de	AP	per	brief	informatie	
over	de	resultaten	van	het	interne	onderzoek	en	de	al	dan	niet	getroffen	
verbetermaatregelen	opgevraagd.	In	de	ontvangen	informatie	heeft	de	AP	
vervolgens	aanleiding	gezien	een	onderzoek	te	starten.	De	rechtbank	heeft	
verder	vastgesteld	dat	de	AP	de	boete	en	de	last	onder	dwangsom	niet	heeft	
gebaseerd	op	de	informatie	uit	de	datalekmelding	en	dat	het	onderzoek	
was gestart vóór de datalekmelding en het verzoek om de rapportage. 
Het	schriftelijke	inlichtingenverzoek	van	de	AP	doelde	niet	op	het	alsnog	
verzamelen	van	bewijs	maar	op	het	beschikbaar	stellen	van	de	resultaten	
van	het	gedane	onderzoek.	Volgens	de	rechtbank	is	het	ziekenhuis	bij	de	
inlichtingenverzoeken	voldoende	gewezen	op	haar	zwijgrecht.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:3090
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De hoogte van de boete; evenredigheid
Het	ziekenhuis	voert	daarnaast	aan	dat	de	hoogte	van	de	opgelegde	boete	
in	strijd	is	met	het	evenredigheids-	en	zorgvuldigheidsbeginsel.	De	conclusie	
van	de	AP	dat	het	ziekenhuis	“bijzonder	nalatig”	is	geweest	is	volgens	het	
ziekenhuis	ongegrond	en	niet	terug	te	vinden	het	de	onderzoeksbevindingen.	
Verder	is	de	opgelegde	basisboete	van	€310.000,-	bijzonder	hoog	in	
vergelijking	met	de	boetes	die	in	het	buitenland	zijn	opgelegd.

De	rechtbank	is	van	oordeel	dat	een	basisboetebedrag	van	€310.000,-	niet	
onredelijk	is	en	geen	vergelijking	kan	worden	gemaakt	met	vergelijkbare	
gevallen	in	andere	landen.	De	rechtbank	beoordeelt	dat	de	verhoging	in	
dit	geval	niet	evenredig	is.	Het	ziekenhuis	heeft	maatregelen	genomen	om	
de onrechtmatige inzage in het digitale patiëntendossier te voorkomen, 
waaronder	de	verplichtstelling	van	e-learningcursussen	en	het	aanscherpen	
van	arbeidsovereenkomsten	en	autorisaties.	Daarbij	komt	dat	het	ziekenhuis	
nog	tijdens	de	bezwaarfase	maatregelen	heeft	getroffen	door	tweefactor	
authenticatie	in	te	voeren	en	de	logging	te	intensiveren.	Volgens	de	rechtbank	
heeft de AP hier ten onrechte geen gewicht aan toegekend en ziet daarom 
aanleiding	om	het	boetebedrag	te	matigen	tot	een	bedrag	van	€350.000,-.

De beslissing

Het	beroep	over	de	hoogte	van	de	boete	is	gegrond	verklaard	en	de	boete	
wordt	vastgesteld	op	een	bedrag	van	€350.000,-.	

3.2		 Verwerkingsverantwoordelijke	heeft	keuzemogelijkheid		 	
	 om	meerdere	ontvangen	verzoeken	van	betrokkenen	te
		 combineren

In deze zaak heeft de Raad van State geoordeeld dat de 
verwerkingsverantwoordelijke een keuzemogelijkheid heeft om meerdere 
verzoeken van een betrokkene samen te voegen en dat deze keuze afhangt 
van de omstandigheden van het geval. Het is vervolgens aan de betrokkene 
zelf aannemelijk te maken dat er meer persoonsgegevens zijn verwerkt dan in 
het verwerkingsoverzicht is opgenomen.

De feiten

In	september	2018	heeft	appellant	aan	de	burgemeester	van	Dordrecht	
verzocht	inzage	te	geven	in	de	verwerking	van	zijn	persoonsgegevens	
door	het	Regionaal	Informatie	en	Expertisecentrum	binnen	het	RIEC-
samenwerkingsverband1.  Hoewel het verzoek tot inzage door de 
burgemeester	is	ingewilligd	en	een	overzicht	aan	appellant	is	verstrekt,	heeft	
appellant	in	de	bezwaarfase	verzocht	om	een	deel	van	de	persoonsgegevens	
te	verwijderen.	

De	burgemeester	is	door	de	rechtbank	gelijkgesteld	omdat	het	oorspronkelijke	
verzoek	tot	inzage	een	andere	grondslag	heeft	dan	zijn	verzoek	tot	wissing	
1		Een	RIEC	is	een	samenwerkingsverband	van	verschillende	overheidsorganisaties	ten	
behoeve	van	een	bestuurlijke	en	geïntegreerde	aanpak	van	georganiseerde	criminaliteit,	
bestrijding	van	handhavingsknelpunten	en	bevordering	van	integriteitsbeoordelingen.	Er	
zijn	11	RIEC’s	in	Nederland	die	ondersteund	worden	door	het	Landelijke	Informatie-	en	
Expertisecentrum	(LIEC),	die	ondergebracht	is	bij	het	Ministerie	van	Justitie	en	Veiligheid.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2021:675
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van	enkele	van	deze	persoonsgegevens.	Desalniettemin	had	de	burgemeester	
buiten	deze	procedure	om	een	beslissing	moeten	nemen	op	dat	verzoek,	
aldus	de	Rechtbank.	Ondanks	het	geconstateerde	verzuim,	is	appellant	
volgens	de	rechtbank	niet	in	zijn	processuele	belangen	geschaad	en	heeft	hij	
niet	aannemelijk	gemaakt	dat	de	burgemeester	over	meer	hem	betreffende	
persoonsgegevens	beschikt	dan	hij	al	in	het	overzicht	heeft	verstrekt.		
Appellant	gaat	tegen	dit	besluit	in	hoger	beroep.

Appellant	voert	in	hoger	beroep	aan	dat	zijn	verzoek	om	wissing	geen	andere	
grondslag	heeft	dan	zijn	verzoek	om	inzage	in	zijn	persoonsgegevens.	Het	is	
onwerkbaar	en	inefficiënt	om	aparte	procedures	te	moeten	voeren	om	eerst	
inzage	te	verkrijgen	en	vervolgens	deze	te	laten	verwijderen	volgens	appellant.	
Verder	voert	appellant	aan	dat	het	nalaten	van	het	nemen	van	een	beslissing	
op	zijn	verzoek	om	wissing	tot	procesvertraging	heeft	geleid.	Dit	is	een	
schending	van	zijn	processuele	belang.

Beoordeling door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

1.	 Had	de	burgemeester	de	verzoeken	om	inzage	en	wissing	moeten		 	
 samenvoegen?

Volgens	de	Afdeling	komt	aan	de	burgemeester	een	keuzemogelijkheid	toe	en	
kan	deze	keuze	afhangen	van	de	omstandigheden	van	het	geval.	De	rechtbank	
heeft	terecht	overwogen	dat	artikel	15(1)(e)	AVG	niet	met	zich	brengt	dat	een	
later	ingediend	verzoek	om	wissing	altijd	moet	worden	samengevoegd	met	
een	lopende	procedure	van	een	verzoek	om	inzage	als	die	zich	nog	in	de	
bestuurlijke	fase	bevindt.	Dat	artikellid	ziet	namelijk	op	het	recht	op	informatie	
over	de	mogelijkheid	van	het	doen	van	een	verzoek	tot	het	rectificeren	
of wissen van persoonsgegevens en niet het verzoek om wissing zelf. De 
Afdeling	is	met	de	rechtbank	van	oordeel	dat	appellant	niet	is	geschaad	in	zijn	
procesbelang	doordat	de	burgemeester	geen	afzonderlijk	primair	besluit	heeft	
genomen	over	het	eerste	verzoek	om	wissing	in	het	aanvullend	bezwaarschrift.	
De	Afdeling	bevestigt	hiermee	dat	organisaties	vrij	zijn	om	verzoeken	van	
betrokkenen	samen	te	voegen.

De beslissing

Het	hoger	beroep	is	ongegrond	en	de	juistheid	betwiste	uitspraak	wordt	
bevestigd.

3.3		 Het	recht	tot	inzage	en	de	uitstrekking	tot	de		 	 	 	
	 onderliggende	documenten	

De rechter heeft in deze zaak geoordeeld dat de betrokkene niet aannemelijk 
heeft gemaakt dat het verwerkingsoverzicht dat door ABN AMRO is verstrekt 
onvolledig is. Daarnaast heeft de betrokkene geen belang tot inzage in de 
onderliggende stukken die ten grondslag liggen aan het verwerkingsoverzicht 
en hoeft ABN AMRO geen kopie te verstrekken van persoonsgegevens die 
zijn verkregen uit openbare bronnen. 

De feiten

ABN	AMRO	doet	een	klantonderzoek	naar	verzoeker	in	het	kader	van	de	Wet	

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2021:1355
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ter	voorkoming	van	witwassen	en	financiering	van	terrorisme	(hierna:	“Wwft”)	
en heeft daartoe een gesprek met verzoeker gevoerd. 

Na	afloop	van	het	gesprek	en	de	beantwoording	van	de	gestelde	vragen,	
wil verzoeker weten welke persoonsgegevens van verzoeker in het dossier 
van	ABN	AMRO	zijn	vastgelegd.	ABN	AMRO	heeft	een	overzicht	van	de	
persoonsgegevens,	die	zij	in	het	kader	van	het	onderzoek	heeft	verwerkt,	aan	
verzoeker	verstrekt.	Daarbij	is	beschreven	waar	de	gegevens	vandaan	komen	
en	of	die	met	anderen	gedeeld	zijn.	

Het overzicht is naar mening van verzoeker onvolledig. Verzoeker stelt dat 
hij	recht	heeft	op	inzage	in	alle	onderliggende	stukken	waarin	zijn	naam	is	
genoemd.	Hij	heeft	de	rechtbank	verzocht	om	ABN	AMRO	te	veroordelen	tot	
afgifte	van	alle	onderliggende	stukken	en	de	bijbehorende	brongegevens	die	
in	het	kader	van	het	Wwft-onderzoek	zijn	verwerkt,	op	straffe	van	dwangsom.

De beoordeling

1.	 Heeft	ABN	AMRO	een	volledig	verwerkingsoverzicht	verstrekt?

Op	basis	van	rechtsspraak1		overweegt	de	rechtbank	dat	de	betrokkene	het	
aannemelijk	moet	maken	dat	ABN	AMRO	meer	persoonsgegevens	over	
betrokkene	heeft	verwerkt	dan	al	is	verstrekt.	Verzoeker	heeft	aangevoerd	
dat	hij	ervan	overtuigd	is	dat	ABN	AMRO	het	‘EVA’2  heeft geraadpleegd en 
daardoor	bekend	is	geraakt	met	het	feit	dat	een	andere	bank	verzoeker	heeft	
geregistreerd	in	het	EVR3.  Dat in het verwerkingsoverzicht niets over het 
EVA	is	opgemerkt	zou	volgens	verzoeker	erop	duiden	dat	een	incompleet	
verwerkingsoverzicht	is	overlegd.	ABN	AMRO	stelt	dat	zij	geen	zogenaamde	
EVA-toets	hebben	gedaan	en	in	dat	kader	geen	persoonsgegevens	van	
verzoeker	heeft	verwerkt.	De	kennelijke	EVR-registratie	was	voor	ABN	AMRO	
niet	de	aanleiding	voor	het	Wwft-onderzoek.	

De	rechtbank	is	van	oordeel	dat	verzoeker	het	niet	aannemelijk	heeft	gemaakt	
dat	er	wel	meer	persoonsgegevens	door	ABN	zijn	verwerkt.	Bovendien	is	ABN	
AMRO	voor	een	deel	van	de	informatie	verplicht	tot	geheimhouding.

2.	 Moet	ABN	AMRO	ook	de	onderliggende	stukken	verstrekken?

Volgens	de	rechtbank	bestaat	er	geen	absoluut	recht	op	inzage	in	alle	stukken	
en	moet	worden	bekeken	of	het	mogelijk	is	om	aan	het	inzageverzoek	te	
voldoen via een andere vorm van verstrekking, zoals een overzicht van 
de verwerkte persoonsgegevens. Indien het de meest effectieve manier 
is	om	zo	volledig	en	duidelijk	mogelijk	informatie	te	verschaffen,	kan	de	
betrokkene	recht	hebben	op	een	(eventueel	deels	zwartgemaakt)	kopie	van	de	

1	Afdeling	Bestuursrechtspraak	van	de	Raad	van	State	7	juni	2018,	ECLI:NL:RVS:2017:1519	r.o.	
4.3.
2		Het	‘EVA’	is	een	externe	verwijzingsapplicatie	aan	de	hand	waarvan	banken	die	zijn	
aangesloten	bij	het	Protocol	Incidentenwaarschuwingssysteem	Financiële	Instellingen.	
Gedragingen	van	(rechts)personen	die	hebben	geleid	of	kunnen	leiden	tot	benadeling	van	
financiële	instellingen,	worden	door	deze	instellingen	vastgelegd	in	incidentenregisters.	Door	
het	vastleggen	van	relevante	gegevens	over	deze	(rechts)personen	en	door	het	creëren	van	
mogelijkheden	om	deze	gegevens	te	raadplegen,	kunnen	de	betreffende	risico’s	tijdig	worden	
onderkend	en	kunnen	eventuele	negatieve	gevolgen	worden	beperkt. 
3		Het	EVR	is	het	externe	verwijzingsregister 
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documenten	waarin	die	gegevens	zijn	opgenomen.	Echter	merkt	
de	rechtbank	op	dat	het	recht	op	inzage	niet	uitstrekt	tot	(delen	van)	
interne	notities	die	persoonlijke	gedachten	van	medewerkers	van	de	
verwerkingsverantwoordelijke	bevatten	en	die	uitsluitend	bedoeld	zijn	voor	
intern	overleg	en	beraad,	noch	de	juridische	analyses	naar	aanleiding	van	deze	
persoonsgegevens. 

Verzoeker	kan,	volgens	de	rechtbank,	al	beschikken	over	de	informatie	die	
ten	grondslag	ligt	aan	het	verwerkingsoverzicht	omdat	het	gebaseerd	is	
op	openbare	informatie,	die	voor	verzoeker	toegankelijk	is	en	informatie	
die	verzoeker	zelf	heeft	verstrekt.	Zo	heeft	verzoeker	zelf	toegang	tot	zijn	
algemene	persoonsgegevens	en	rekeninggegevens	(met	inbegrip	van	
bepaalde	transacties).	Dit	geldt	tevens	voor	de	informatie	die	ABN	AMRO	door	
internetonderzoek1	heeft	gevonden	en	uit	openbare	registers	heeft	verzameld.	
De	rechtbank	gaat	ervan	uit	dat	verzoeker	bekend	is	met	deze	informatie	en	
dat	hij	de	bronnen	waarin	die	informatie	is	vastgelegd,	zelf	kan	raadplegen,	
daar	ABN	AMRO	de	links	naar	de	vindplaatsen	al	heeft	verstrekt.	De	rechtbank	
lijkt	hiermee	te	concluderen	dat	het	verstrekken	van	links	naar	openbare	
informatie	waaruit	de	verwerkingsverantwoordelijke	partij	vervolgens	(een	
selectie	van)	persoonsgegevens	verzameld,	voldoende	is.

De	rechtbank	is	van	oordeel	dat	verzoeker	hierdoor	geen	belang	heeft	
bij	zijn	verzoek	afgifte	van	de	stukken	die	ten	grondslag	liggen	aan	het	
verwerkingsoverzicht	van	ABN	AMRO.

Opmerkelijk	is	dat	de	rechtbank	stelt	dat	een	betrokkene	een	belang	moet	
hebben	om	inzage	te	krijgen	in	de	onderliggende	stukken	die	ten	grondslag	
liggen	aan	het	verwerkingsoverzicht,	maar	verder	geen	toelichting	biedt	
waarmee	kan	worden	vastgesteld	in	welk	geval	een	betrokkene	een	dergelijk	
belang	heeft.	

De beslissing

De	rechtbank	is	van	oordeel	dat	ABN	AMRO	heeft	kunnen	volstaan	met	het	
verstrekken van het verwerkingsoverzicht en dat het overzicht volledig is. Daar 
komt	bij	dat	verzoeker	al	beschikt	of	–	zonder	tussenkomst	van	ABN	AMRO	–	
kan	beschikken	over	de	informatie	die	aan	de	verwerkte	persoonsgegevens	
ten grondslag ligt. Het verzoek van verzoeker wordt daarom afgewezen.

1		ABN	AMRO	noemt	mediaberichten	over	verzoeker,	zijn	onroerend	goed	en	bedrijven.	De	
berichten	gaan	onder	andere	over	illegale	prostitutie,	mensenhandel,	overtredingen,	gijzeling	
en	brute	overval.	ABN	AMRO	heeft	in	haar	e-mail	van	4	maart	2020	aan	verzoeker	gevraagd	
om	een	reactie	op	de	mediaberichten	en	heeft	daarbij	links	naar	de	vindplaatsen	van	de	
mediaberichten	genoemd.
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4.	 WERELDWIJDE	ONTWIKKELINGEN

Hoogtepunten:	

	 •	 Britse	overheid	wil	achterdeur	voor	versleutelde	berichten
	 •	 IAB	Europe	publiceert	handleiding	voor	gerechtvaardigd	belang	bij	online		
  adverteren
	 •	 Belgische	rechter	vernietigt	wet	voor	algemene	bewaarplicht		 	 	
  telecomgegevens
	 •	 Hoogste	Australische	rechter	keurt	gedrag	Google	af
	 •	 Ierse	toezichthouder	start	nader	onderzoek	in	datalek	Facebook
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4.1		 Verenigd	Koninkrijk	wil	toegang	tot	versleutelde	data		 	
 toestaan

In	het	Verenigd	Koninkrijk	overwegen	verschillende	ministeries	om	Facebook	
te	verplichten	tot	het	creëren	van	een	‘achterdeur’	naar	versleutelde	data voor 
nationale	opsporingsautoriteiten	en	inlichtingendiensten.	Dit	geldt	onder	meer	
voor	de	berichtendiensten	WhatsApp,	Facebook	Messenger	en	Instagram-chat.	

Naar	verluidt	dreigt	de	‘Home	Office’,	het	Britse	ministerie	van	Binnenlandse	
Zaken	met	de	inzet	van	een	wettelijk	bevel,	genaamd	een	‘technical	capability	
notice’,	om	de	toegang	tot	versleutelde	berichtgeving	mogelijk	te	maken.	Hier	
komt	bij	dat	een	dergelijke	berichtendienst	niet	in	staat	is	om	zich	tegen	deze	
bevoegdheid	te	verweren,	omdat	dit	wettelijk	niet	mogelijk	is.	

Het	ministerie	verklaart	in	een	reactie	dat	‘end-to-end’	encryptie	een	
onacceptabel	risico	vormt	voor	de	veiligheid	van	de	gebruiker	en	de	
gemeenschap.	Dergelijke	encryptie	verhindert	de	opsporingsmogelijkheden	
en	het	verkrijgen	van	toegang	tot	berichten	met	illegale	inhoud	waaronder	
kindermisbruik	en	terrorisme.	

In een rondetafel-bijeenkomst	benadrukt	het	ministerie	dat	de	
berichtendiensten	een	zorgplicht	hebben	tegenover	de	maatschappij.	Hierin	
verwacht	het	ministerie	van	de	diensten	een	grotere	verantwoordelijkheid.	
Pas	wanneer	zij	kunnen	aantonen	voldoende	waarborgen	in	te	bouwen	om	
de	veiligheid	van	kinderen	te	garanderen,	is	het	toegestaan	om	‘end-to-end’	
encryptie	te	installeren.	Momenteel	ligt	er	een	nationale	wet,	de	‘Online	Safety	
Bill’,	ter	consultatie,	die	de	Home	Office	de	uitdrukkelijke	bevoegdheid	geeft	
om	versleutelde	berichten	te	ontsleutelen	met	het	‘technical	capability	notice’-
bevel.

Belangengroepen staan zeer kritisch tegenover de plannen van de Home 
Office.	Zo	stelt	de	Open	Rights	Group	dat	een	dergelijke	achterdeur	alle	
privéberichten	ondergeschikt	maakt	aan	surveillance.	Dit	onder	de	aanname	
dat	de	gehele	bevolking	uit	criminelen	bestaat.	Volgens	de	belangengroep	
hoeft de veiligheid van het kind niet de opoffering van de privacy van 
volwassenen	én	kinderen	te	betekenen.

Het	voornemen	van	de	Britse	overheid	is	vergelijkbaar	met	het	huidige	
debat	in	Nederland	over	het	voornemen	van	minister	Grapperhaus	over	het	
afzwakken van encryptie.	Ook	in	het	Verenigd	Koninkrijk	is	het	onderwerp	zeer	
omstreden	en	is	er	veel	weerstand	vanuit	de	maatschappij	en	het	bedrijfsleven.
 
4.2		 IAB	Europe	presenteert	richtlijnen	Legitimate	Interests	
Assessments	(LIA)	voor	digitaal	adverteren
 
Het	IAB	Europe	presenteerde afgelopen maand een praktische handleiding 
voor	het	beoordelen	van	de	gerechtvaardigde	belangen	voor	online	
adverteren.	Deze	nieuwste	handleiding	is	uitgebracht	in	aanvulling	op	de	
‘GDPR	Guidance	on	Data	Protection	Impact	Assessments	(DPIAs)’.		
 
Gezien	gerechtvaardigd	belang	een	wettelijke	grondslag	is	voor	het	verwerken	
van	persoonsgegevens,	beoogt	het	IAB	Europe	organisaties	te	voorzien	en	

https://www.theguardian.com/technology/2021/apr/01/uk-may-force-facebook-services-to-allow-backdoor-police-access
https://www.theguardian.com/technology/2021/apr/01/uk-may-force-facebook-services-to-allow-backdoor-police-access
https://www.nspcc.org.uk/about-us/news-opinion/2021/adults-support-encryption-if-children-safety-protected/
https://nos.nl/artikel/2371134-overheid-werkt-aan-plan-voor-afzwakken-encryptie-taak-voor-nieuw-kabinet
https://iabeurope.eu/blog/gdpr-guidance-legitimate-interests-assessments-lia-for-digital-advertising/
https://iabeurope.eu/wp-content/uploads/2021/03/IAB-Europe-GDPR-Guidance-Legitimate-Interests-Assessments-LIA-for-Digital-Advertising-March-2021.pdf
https://iabeurope.eu/knowledge-hub/guide-gdpr-data-protection-impact-assessments-dpia-for-digital-advertising-under-gdpr/


20

begeleiden	in	het	afwegen	van	alle	betrokken	belangen.	Daarbij	zijn	de	
standpunten	van	toezichthouders	over	de	grondslag	gerechtvaardigd	belang	
noodzakelijk	om	in	overweging	te	nemen.	In	het	bijzonder	kan	een	organisatie	
‘gerechtvaardigd	belang’	binnen	de	EU	niet	als	verwerkingsgrondslag	
gebruiken	voor	het	plaatsen	van,	onder	andere,	cookies	op	het	apparaat	van	
een	gebruiker.	Dit	betekent	dat	organisaties	voor	deze	gegevensverwerkingen	
alsnog	voorafgaande	toestemming	van	de	gebruiker	dienen	te	verkrijgen.	

De	handleiding	bevat	onder	meer	een	uitleg	over	de	toetsing	van	
‘gerechtvaardigd	belang’	als	grondslag,	wanneer	organisaties	deze	toets	
dienen	uit	te	voeren	en	richtlijnen	over	de	uitvoering	van	de	verschillende	fases	
van	de	afwegingstoets	in	de	context	van	digitaal	adverteren.

Het	IAB	vermeldt	daarbij	dat	het	van	belang	is	om	de	handleiding	als	
vertrekpunt	te	gebruiken,	maar	elk	geval	individueel	dient	te	worden	
beoordeeld.

4.3		 Hoogste	Belgische	rechter	vernietigt	nationale			 	 	
	 Dataretentiewet	
 
Deze maand oordeelde de hoogste Belgische rechter dat de nationale Wet 
betreffende	het	verzamelen	en	het	bewaren	van	de	gegevens	in	de	sector	van	
de	elektronische	communicatie,	onrechtmatig	is.	Als	gevolg	van	de	uitspraak	
vernietigt	de	rechter	de	zogenaamde	Dataretentiewet.	Het	Europees	Hof	van	
Justitie	(HvJEU)	deed	vorig	jaar	uitspraak	in	de	zaak-Privacy	International tegen 
de	geldigheid	van	de	Dataretentiewet.	Het	Belgisch	Grondwettelijk	Hof	volgt	
hiermee het advies van de HvJEU.

Deze	zaak	is	aangespannen	door	belangenpartijen	waaronder	de	
burgerrechtenbeweging,	Liga	voor	de	Mensenrechten,	en	Frans-	en	Duitstalige	
advocatenbalies	tegen	de	nationale	Dataretentiewet.	Deze	wet	verplichtte	
telecomproviders	in	België	alle	dataverkeer	en	locatiegegevens	van	hun	
klanten	te	bewaren	voor	de	duur	van	in	elk	geval	één	jaar,	zodat	deze	
beschikbaar	bleef	voor	bevoegde	nationale	autoriteiten	in	het	kader	van	
strafrechtelijk	onderzoek,	opsporing	en	vervolging	van	ernstige	criminaliteit.	

Ruimere	doelstellingen
Het	Grondwettelijk	Hof	oordeelde	echter	dat	de	wet	het	recht	op	privacy	
schendt.	In	haar	uitspraak	oordeelde	het	Grondwettelijk	Hof	dat	deze	wet	
‘ruimere	doelstellingen’	nastreeft	dan	alleen	het	bestrijden	van	ernstige	
criminaliteit,	in	het	belang	is	van	opsporing	of	in	het	kader	van	strafrechtelijk	
onderzoek. 

Strikte	interpretatie	advies	HvJEU
Het HvJEU adviseerde in haar eerdere advies dat in het geval van een 
reële	dreiging	data	alsnog	algemeen	bewaard	kan	worden.	Dit	onder	
de	voorwaarde	dat	de	gegevens	niet	langer	bewaard	worden	dan	strikt	
noodzakelijk	en	de	bewaring	bij	wet	is	opgelegd.	De	Belgische	rechter	past	
een striktere interpretatie toe dan het HvJEU. Het feit dat alle categorieën 
persoonsgegevens	onder	de	algemene	bewaarplicht	vallen	rechtvaardigt	
het	bewaren	van	deze	gegevens	voor	een	jaar	niet,	zo	oordeelt	de	Belgische	
rechter.	Om	die	reden	kan	de	wet	niet	langer	in	stand	blijven.	

https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-057n-info.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2016/05/29/2016009288/justel
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2016/05/29/2016009288/justel
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2016/05/29/2016009288/justel
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62017CJ0623
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De	Belgische	ministers	van	Telecom,	Justitie	en	Defensie	laten	in	een	
gezamenlijke	reactie	op	social	media	weten	spoedig	met	een	reparatiewet	te	
komen om de kloof te dichten.

4.4		 Europese	consumentenorganisatie	publiceert	‘position		 	
	 paper’	Data	Governance	Act

Het	‘Bureau	Européen	des	Unions	de	Consommateurs	(BEUC)’	publiceerde	
deze	maand	een	‘position paper’	over	een	nieuwe	Europese	privacywet,	in	
aanvulling	op	de	AVG,	de	Data	Governance	Act	(DGA).	De	DGA	is	bedoeld	als	
een	belangrijk	onderdeel	van	wetgeving	over	het	delen	en	hergebruiken	van	
data. De DGA dient ter versterking van de digitale markt en digitale economie. 

In	de	position	paper	neemt	het	BEUC	een	standpunt	in	over	de	werking	van	
de	DGA.	Het	BEUC	stelt	dat	het	slagen	van	de	DGA	afhankelijk	is	van	de	
combinatie	met	bestaande	privacywetgeving,	waaronder	de	AVG,	de	e-Privacy	
Richtlijn	en	toekomstige	regelgeving,	zoals	de	‘Data	Act’.

Daarnaast	uit	het	BEUC	haar	zorgen	over	de	afzwakking	van	de	bescherming	
voor	personen	in	de	AVG,	doordat	de	DGA	als	specifieke	wet	uitzonderingen	
kan	toestaan	waarmee	organisaties,	zowel	in	de	private-	als	in	de	publieke	
sector,	de	toepassing	van	de	huidige	regels	kunnen	omzeilen.	Om	die	reden	
dient	de	DGA	naar	het	oordeel	van	het	BEUC	expliciet	te	vermelden	dat	deze	
ondergeschikt is aan de AVG. Tevens is in de DGA momenteel opgenomen 
dat	het	hergebruiken	van	data	bij	uitzondering	toegestaan	kan	zijn	als	dit	een	
algemeen	belang	dient.	Het	is	echter	niet	duidelijk	wat	onder	een	algemeen	
belang	verstaan	wordt.	Het	BEUC	adviseert	wetgevers	naar	aanleiding	hiervan	
dan	ook	het	begrip	algemeen	belang	nader	te	omschrijven.		

Het	BEUC	beveelt	onder	meer	aan	dat	de	verhouding	tussen	de	DGA	en	de	
AVG	duidelijker	dient	te	worden	gemaakt,	de	bepalingen	over	het	hergebruik	
van	gegevens	door	nationale	autoriteiten	alleen	van	toepassing	mag	zijn	op	
niet-persoonlijke	data	en	de	toezichthouders	verantwoordelijkheid	dienen	te	
nemen	voor	de	interpretatie	en	handhaving	van	de	DGA-bepalingen	die	de	
verwerking van persoonsgegevens omvatten. 

Met	de	position	paper	voorziet	het	BEUC	de	Europese	wetgever	in	
aanbevelingen	en	feedback	in	het	huidige	wetsvoorstel.

4.5		 Australische	rechter	oordeelt	informatieverstrekking		 	
	 Google	misleidend

De	federale	rechter	in	Australië	oordeelde	dat	Google	haar	klanten	tussen	
januari	2017	en	december	2018	misleidde	over	het	verzamelen	van	locatiedata	
via Android apparaten.  

De rechter was van oordeel dat Google een verkeerde voorstelling van zaken 
illustreerde	wanneer	consumenten	een	nieuw	account	aanmaakte	op	Google	
wanneer	zij	hun	Android-apparaat	configureerden.	Zoals	het	destijds	werd	
getoond	was	de	‘Location	History’	de	enige	manier	waarop	Google	locatiedata	
verwerkte.	Dit	bleek	in	de	praktijk	niet	te	kloppen.	Ook	met	de	‘Web	&	
App	Activity’	was	Google	in	staat	om	de	locatiedata	van	haar	gebruikers	te	

https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2021-026_data_governance_act_position_paper.pdf
https://www.accc.gov.au/media-release/google-misled-consumers-about-the-collection-and-use-of-location-data
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verwerken.	Deze	specifieke	instelling	stond	altijd	aan.

Daarnaast	informeerde	Google	haar	gebruikers	niet	over	het	feit	dat	bij	het	
uitzetten	van	de	‘Location	History’	op	een	later	moment,	de	‘Web	&	App	
Activity’	alsnog	aan	stond,	waardoor	Google	de	locatiedata	kon	blijven	
verwerken. 

In	conclusie	oordeelde	de	rechter	dat	het	gedrag	van	Google	zorgde	voor	de	
misleiding	van	het	publiek.	

De	Australische	consumentenorganisatie	en	waakhond,	‘Australian	
Competition	&	Consumer’s	Commission	(ACCC)’,	die	de	gerechtelijke	
procedure	in 2019 startte	beschouwt	de	uitspraak	van	de	rechter	als	een	
overwinning	voor	consumenten	en	een	duidelijk	signaal	naar	Google	en	
andere	grote	organisaties	om	gebruikers	niet	te	misleiden	als	het	gaat	om	de	
gegevensverwerkingen	van	hun	data.	Naast	de	verzochte	boetes,	vraagt	de	
ACCC	ook	om	een	verklaring	van	Google	aan	Australische	consumenten	met	
een	duidelijke	toelichting	over	de	locatiedata-instellingen.	Hierdoor	kunnen	
consumenten	een	betere	weloverwogen	en	geïnformeerde	beslissing	nemen	
over	het	verwerken	van	hun	locatiedata.

Opmerking verdient dat dit de allereerste zaak handhavingszaak is over het 
beschermen	van	locatiedata	die	ingediend	is	door	een	toezichthouder.	

4.6		 Ontwikkelingen	toezichthouders	internationaal

4.6.1.	Toezichthouder	Ierland	verricht	nader	onderzoek	naar	Facebook
Op	grond	van	de	Ierse	gegevensbeschermingswet,	de	‘Data	Protection	Act	
2018’,	start	de	Data	Protection	Commission	(DPC),	de	Ierse	toezichthouder,	een	
onderzoek	naar	de	beschikbaar	gestelde	persoonsgegevens	die	afkomstig	zijn	
van	de	dataset	van	Facebook.	
De	DPC	verricht	het	onderzoek	uit	eigen	beweging	naar	aanleiding	van	
internationale	berichtgeving	rondom	de	publicatie	van	persoonsgegevens.	

De	DPC	zal	gaan	beoordelen	of	Facebook	Ireland	aan	al	haar	verplichtingen	
uit	de	AVG	als	verwerkingsverantwoordelijke	voldoet	bij	het	verwerken	van	
gebruikersdata	via	onder	meer	Facebook	Messenger	en	Instagram	Contact	
Importer.	Daarnaast	zal	de	DPC	beoordelen	of	Facebook	de	AVG	of	de	Data	
Protection Act 2018 heeft geschonden.

4.6.2.	Spoedprocedure	tegen	Facebook	in	verband	met	de	nieuwe	WhatsApp			
	 gebruiksvoorwaarden
De	Hamburgse	commissaris	voor	gegevensbescherming	en	vrijheid	van	
informatie	(HmbBfDI)	spant	een	procedure	aan	tegen	Facebook	Ireland	Ltd.	
om	de	verzameling	en	verwerking	van	de	persoonsgegevens	van	WhatsApp-
gebruikers	door	WhatsApp	voor	eigen	doeleinden	tegen	te	gaan.	Op	deze	
manier	wil	de	Hamburgse	toezichthouder	betrokkenen	beschermen	tegen	
deze verdere verwerking van persoonsgegevens.

Aanleiding	voor	de	procedure	is	de	onlangs	gewijzigde	gebruiksvoorwaarden	
en	het	privacybeleid	van	WhatsApp.	De	wijzigingen	kwamen	eerder	dit	jaar	in	
opspraak,	nu	uit	de	voorwaarden	bleek	dat	WhatsApp	zich	het	recht	behoudt	
om	persoonsgegevens	van	haar	gebruikers	te	delen	met	andere	Facebook-

https://www.accc.gov.au/media-release/google-allegedly-misled-consumers-on-collection-and-use-of-location-data
https://www.dataprotection.ie/en/news-media/press-releases/dpc-launches-inquiry-facebook-relation-collated-dataset-facebook-user-personal-data-made-available
https://datenschutz-hamburg.de/pressemitteilungen/2021/04/2021-04-13-facebook
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bedrijven.	Volgens	de	HmbBfDI	dienen	dergelijke	gegevensverwerkingen	
ontoelaatbaar	te	worden	geacht	wegens	het	ontbreken	van	vrijwillige	en	
geïnformeerde	toestemming	van	de	gebruikers.	

Het	voornemen	is	om	voor	15	mei	met	een	spoedbesluit	te	komen.	Als	de	
Hamburgse	toezichthouder	door	de	rechter	in	het	gelijk	wordt	gesteld,	hoeven	
de	Duitse	WhatsApp-gebruikers	niet	voor	die	datum	akkoord	te	gaan	met	de	
voorwaarden.

4.6.3.		Oostenrijkse	toezichthouder	kwalificeert	negatief	testresultaat	als			 	
 gezondheidsgegeven en oordeelt delen hiervan rechtmatig 
Volgens	de	Oostenrijkse	toezichthouder,	de	DSB,	is	het	verwerken	en	delen	
van	corona-testresultaten	van	patiënten	met	derde	partijen	rechtmatig. 

Volgens	de	klager	handelde	een	medisch	centrum	in	strijd	met	het	recht	
op	vertrouwelijkheid	van	het	individu	door	het	verwerken	en	delen	van	zijn	
negatief	corona—testresultaat.	De	DSB	beargumenteerde	dat	beperkingen	op	
dit	recht	toegestaan	zijn	in	een	aantal	gevallen.	

Een	negatief	testresultaat	valt	volgens	de	DSB	onder	de	brede	definitie	van	
gezondheidsdata	en	dus	onder	de	reikwijdte	van	de	relevante	bepaling	in	de	
AVG.

Naar	het	oordeel	van	de	Oostenrijkse	toezichthouder	was	het	verwerken	en	
delen	van	deze	data	rechtmatig.	De	verwerking	werd	namelijk	verricht	in	het	
kader	van	de	vervulling	van	een	wettelijke	verplichting	om	de	resultaten	van	
PCR-testen	te	delen	met	het	gemeentebestuur,	waardoor	de	verwerking	van	
deze	gezondheidsgegevens	noodzakelijk	was	om	redenen	van	algemeen	
belang	op	het	gebied	van	volksgezondheid,	op	grond	van	lidstatelijk	recht.	
Daarom	was	hier	geen	sprake	van	een	schending	van	de	vertrouwelijkheid	van	
de	betrokkene.

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Dsk/DSBT_20210215_2021_0_101_211_00/DSBT_20210215_2021_0_101_211_00.pdf
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5. BOETES

Hoogtepunten:	

	 •	 Autoriteit	Persoonsgegevens	legt	boete	op	wegens	ongeoorloofd	inzet			
	 	 wifitracking
	 •	 Spaanse	toezichthouder	beboet	Equifax	met	€	1	miljoen
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5.1  Nationaal

5.1.1	Gemeente	Enschede	beboet	wegens	inzet	wifitracking	
De	Autoriteit	Persoonsgegevens	(AP)	legt	de	gemeente	Enschede	een	boete	
op	van	€	600.000,	-	wegens	het	gebruik	van	wifitracking	in	de	binnenstad.	
Doordat	de	gemeente	gebruik	maakte	van	deze	trackingmethode	was	het	
mogelijk	om	individuele	mensen	die	zich	in	de	binnenstad	bevonden	te	
volgen.	Wifitracking	is	in	de	meeste	gevallen	niet	toegestaan	en	kan	enkel	
onder strikte voorwaarden worden ingezet. 

De	gemeente	Enschede	huurde	in	2017	een	bedrijf	in	om	de	drukte	in	de	
binnenstad	te	meten	via	sensoren.	Deze	sensoren	zaten	in	meetkastjes	die	zich	
in	winkelstraten	bevonden	en	pikten	de	wifisignalen	van	mobiele	telefoons	op.	
Op	deze	manier	was	het	voor	de	gemeente	inzichtelijk	wie	voor	hoe	lang	in	
de	binnenstad	verbleef.	De	overtreding	begon	in	mei	2018,	toen	werden	de	
meetkastjes	ingeschakeld.	Door	tussenkomst	van	de	AP	besloot	de	gemeente	
op	1	mei	2020	de	inzet	van	de	wifitracking	te	beëindigen.

Uit het boetebesluit is op te maken dat, hoewel de gemeente Enschede 
heeft	aangedragen	maatregelen	te	hebben	genomen	om	de	gegevens	
onherleidbaar	te	maken,	de	AP	de	toegepaste	anonimiseringstechnieken	
onvoldoende	acht.	Hierdoor	was	het	volgens	de	AP	mogelijk	om	(de	
bewegingen	van)	individuen	te	volgen.	De	AP	komt	hiertoe	tot	de	conclusie	dat	
er sprake is van een verwerking van persoonsgegevens.

In	het	boetebesluit	concludeert	de	AP	dat	er	onvoldoende	aanknopingspunten	
in	de	wettelijke	taken	en	bevoegdheden	van	de	gemeente	Enschede	zijn	te	
vinden	om	een	beroep	op	de	aangevoerde	grondslag	“noodzakelijk	vanwege	
uitvoering	van	taak	van	algemeen	belang	of	van	een	taak	in	het	kader	van	de	
uitoefening	van	het	openbaar	gezag”	te	doen	slagen.

Tot	slot	oordeelde	de	AP	dat	de	inzet	van	wifitracking	niet	in	verhouding	
stond	tot	het	doel	om		‘de	effectiviteit	van	investeringen	in	de	binnenstad	
van	Enschede	te	toetsen’.	Om	dit	doel	te	bereiken,	was	de	inzet	van	minder	
ingrijpende	middelen	mogelijk.	Volgens	de	toezichthouder	weegt	het	recht	op	
privacy	in	de	openbare	ruimte	zodanig	zwaar	dat	het	voor	de	burger	niet	in	de	
lijn	der	verwachting	ligt	om	‘onopgemerkt	gevolgd	te	kunnen	worden’.

De	AP	vond	geen	aanwijzingen	waaruit	bleek	dat	de	gemeente	individuele	
personen	wilde	volgen.	Echter	verklaart	de	AP	dat	de	enkele	mogelijkheid	
hiertoe	met	de	inzet	van	wifitracking	wel	leidt	tot	een	ernstige	schending	van	
de AVG.

De	AP	stelt	dat	gemeenten	in	sommige	situaties	wel	via	wifitracking	
persoonsgegevens	mogen	verwerken,	bijvoorbeeld	in	het	geval	dat	dit	
noodzakelijk	is	voor	het	voldoen	aan	een	wettelijke	verplichting.	Daar	voegt	
de	AP	aan	toe	dat	voor	een	geslaagd	beroep	op	een	wettelijke	grondslag	het	
wettelijke	voorschrift	concreet	geformuleerd	en	voorspelbaar	dient	te	zijn.	De	
AP legt	op	haar	website	uit in welke gevallen en onder welke voorwaarden dit 
toegestaan is.

De	opgelegde	boete	laat	zien	dat	tracking-methodes	die	duidelijke	patronen	
en	personen	kunnen	onderscheiden	van	elkaar	een	uitdrukkelijke	en	concrete	

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/boete-gemeente-enschede-om-wifitracking
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/boetebesluit_ap_gemeente_enschede.pdf
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/internet-en-telecom#mag-ik-als-bedrijf-wifitracking-en-bluetoothtracking-inzetten-6957


26

grondslag	vereisen	door	de	ingrijpende	aard	in	het	privéleven	van	burgers.

5.2	 Internationaal

5.2.1.	Spaanse	toezichthouder	legt	boete	van	€	1	miljoen	op	aan	Equifax
De	Spaanse	toezichthouder,	de	AEPD,	legt	een	boete op aan de Spaanse tak 
van	kredietbeoordelaar	Equifax.	De	aanleiding	voor	de	boete	zijn	96	klachten	
van	betrokkenen.	Naar	verluidt	nam	Equifax	de	persoonsgegevens	van	deze	
betrokkenen	op	in	een	bestand	van	vermoedelijke	schulden.	Equifax	deed	dit	
zonder	de	toestemming	van	de	getroffen	betrokkenen.	In	bepaalde	gevallen	
waren	de	opgenomen	persoonsgegevens	zelfs	onjuist.	

Uit het boetebesluit	van	de	Spaanse	toezichthouder	volgt	dat	deze	informatie	
van	de	betrokkenen	openbaar	toegankelijk	was	en	oorspronkelijk	gedeeld	
was	in	documentatie	met	nationale	bestuurlijke	autoriteiten.	Vervolgens	is	
deze	informatie	gepubliceerd	in	nieuwsbrieven	of	kranten,	met	het	doel	om	de	
melding	van	een	bestuurlijke	of	juridische	oplossing	kenbaar	te	maken.

Beginselen AVG
De	AEPD	concludeert	naar	aanleiding	hiervan	dat	Equifax	op	onrechtmatige	
wijze	deze	persoonsgegevens	verwerkte,	door	zich	niet	te	houden	aan	de	
beginselen	van	minimale	gegevensverwerking	en	juistheid	uit	de	AVG.		De	
verwerkingen	waren	namelijk	niet	beperkt	tot	wat	noodzakelijk	is	voor	de	
doeleinden	waarvoor	zij	werden	verwerkt	(minimale	gegevensverwerking.	
Daarnaast	kon	niet	worden	gegarandeerd	dat	deze	persoonsgegevens	juist	
waren. 

Verder	voldeed	de	kredietbeoordelaar	naar	het	oordeel	van	de	AEPD	niet	
aan	haar	transparantieverplichtingen	naar	betrokkenen	toe	en	informeerde	
Equifax	de	betrokkenen	niet	over	de	gegevensverwerkingen	die	zij	verrichtte.	
Tot	slot	oordeelt	de	Spaanse	toezichthouder	dat	het	‘gerechtvaardigd	
belang’	voor	de	gegevensverwerkingen	van	Equifax	niet	als	een	rechtmatige	
verwerkingsgrondslag kan worden gezien.

De	wijze	waarop	Equifax	de	gegevensverwerkingen	verrichtte	toont	aan	dat	dit	
op	een	onbehoorlijke	en	onrechtmatige	manier	verliep.	Elke	organisatie	is	bij	
het	verwerken	van	persoonsgegevens	verplicht	om	de	AVG-beginselen	na	te	
leven	en	dit	aan	te	kunnen	tonen.

https://www.dataguidance.com/news/spain-aepd-fines-equifax-€1m-gdpr-lawfulness-accuracy
https://www.aepd.es/es/documento/ps-00240-2019.pdf
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