
1

PRIVACY & GEGEVENSBESCHERMING

KENNISDELING
Overzicht recente privacyontwikkelingen
Juli 2021 

De Boelelaan 7 • 1083 HJ Amsterdam • 020 737 0069 • info@considerati.com



2 3

 INHOUDSOPGAVE 
  
Voorwoord___________________________________________________________________ 3

Toelichting___________________________________________________________________ 4

1. EUROPEAN DATA PROTECTION BOARD EN EUROPESE INSTELLINGEN_      5
1.1 RICHTSNOER 04/2021 OVER GEDRAGSCODES ALS DOORGIFTE INSTRUMENT   6

1.2 EDPB BRENGT ONE-STOP-SHOP FOLDER UIT       7

1.3  AMAZON KRIJGT RECORDBOETE VAN 746 MILJOEN EURO OPGELEGD    8

2. NATIONAAL NIEUWS______________________________________________ 9
2.1 AP MOCHT DWANGSOM VOOR AFVALSYSTEEM ARNHEM OPHEFFEN        10

2.2  KWART ZIEKENHUIZEN EN GGD’S MIST BASALE BEVEILIGINGSSTANDAARDEN VOOR WEBSITES EN

  E-MAIL            10

2.3  AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS PUBLICEERT UITGANGSPUNTEN TOEZICHT FUNCTIONARIS    

 GEGEVENSBESCHERMING         11 

2.4  DE AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS GEEFT BOETE AAN UWV VOOR SLECHTE BEVEILIGING BIJ 

 VERZENDING GROEPSBERICHTEN         12

2.5 DE TELECOMMUNICATIEWET IS PER 1 JULI GEWIJZIGD: WAT IS ER VERANDERD?   12

2.6  AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS GEEFT DUIDELIJKHEID OVER ZWARTE LIJSTEN DELEN MET 

 ANDERE SECTOREN          13

2.7  AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS LEGT BOETE OP AAN TIKTOK VANWEGE SCHENDEN PRIVACY

 KINDEREN           14

2.8 WETSVOORSTEL DAT DE NATIONAAL COÖRDINATOR TERRORISMEBESTRIJDING TOESTAAT OM 

 BURGERS ONLINE TE VOLGEN, GAAT NAAR RAAD VAN STATE      15

3. NATIONALE RECHTSPRAAK________________________________________ 16
3.1  ECLI:NL:RBAMS:2021:3307 – DATA PRIVACY STICHTING MAG NAMENS NEDERLANDSE GEBRUIKERS 

 PROCEDEREN TEGEN FACEBOOK         17

3.2  ECLI:NL:RVS:2021:1407- AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS IS NIET VERPLICHT PIETER BAAN 

 CENTRUM TE BEBOETEN          18

4. WERELDWIJDE ONTWIKKELINGEN___________________________________ 19
4.1 JOURNALISTEN, POLITIEKE DISSIDENTEN EN ACTIVISTEN WORDEN BESPIONEERD MET 

 PEGASUS-SPYWARE           20

 VOORWOORD 

Beste lezer, 

Het was afgelopen maand wat rustiger op het gebied van privacy en 
gegevensbescherming, waardoor je merkt dat wij de vakantieperiode zijn ingegaan. 
Toch zijn er een aantal ontwikkelingen die zeker de moeite waard zijn om in te duiken, 
iets wat wij dan ook graag hebben gedaan.
 
Zo heeft de EDPB een conceptrichtsnoer aangenomen over het gebruik van 
gedragscodes als doorgifte-instrument voor het versturen van persoonsgegevens. 
Op grond van dit instrument kunnen groepen verwerkingsverantwoordelijken 
of verwerkers die bij de gedragscode zijn aangesloten veilig persoonsgegevens 
versturen naar landen buiten de EER. In het richtsnoer gaat de EDPB onder andere in 
op de eisen waaraan een gedragscode moet voldoen en het proces van goedkeuring 
die men moet doorlopen voordat een gedragscode als doorgifte-instrument kan 
dienen. 
 
In nationaal nieuws is de Telecommunicatiewet (Tw) sinds 1 juli gewijzigd. De Tw, waar 
onder andere regels over telemarketing instaan, gaat van een opt-out methode over 
naar een opt-in methode. Dit houdt in dat telemarketeers voortaan toestemming 
nodig hebben wanneer zij telefonisch potentiële klanten benaderen. Indien het 
alleen gaat om een al bestaande klantrelatie of er bij partijen specifiek daarvoor 
bestemde contactgegevens op de website staan, is vooraf gegeven toestemming 
niet vereist. Daarnaast werd duidelijk dat een kwart van de Nederlandse ziekenhuizen 
en GGD’s hun onlinebeveiliging niet op orde hebben. Het is hierdoor makkelijker 
voor kwaadwillende om bijzondere persoonsgegevens te onderscheppen. De 
kwetsbaarheden werden ontdekt door The Internet Cleanup Foundation, een 
Nederlandse stichting die onderzoek doet naar de basisbeveiliging van websites. 
 
Als laatste heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) weer een aantal interessante 
boetes opgelegd. Zo kreeg de social media-app TikTok een boete van €750.000 
opgelegd wegens het schenden van de privacy van jonge kinderen. Door de 
privacyverklaring niet in het Nederlands maar in het Engels aan te bieden, is de AP 
van mening dat TikTok artikel 12 lid 1 van de AVG heeft geschonden. Daarnaast 
heeft de AP een boete opgelegd van €450.000 aan het UWV. Door de slechte 
beveiliging van de online-omgeving waarin werkzoekenden contact hebben met 
het UWV waren er verschillende datalekken van persoonsgegevens, waaronder 
gezondheidsgegevens van ruim 15.000 mensen. Het UWV kan nog in bezwaar gaan 
tegen de boete.

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

1. EUROPEAN DATA PROTECTION BOARD   
 EN EUROPESE INSTELLINGEN
Hoogtepunten: 

 • EDPB neemt conceptrichtsnoer aan over gedragscodes als doorgifte-instrument
 • EDPB publiceert folder over het one-stop-shop mechanisme 
 • Amazon krijgt recordboete van 746 miljoen euro opgelegd
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1.1 Richtsnoer 04/2021 over gedragscodes als doorgifte-  
instrument

De European Data Protection Board (EDPB) heeft op 7 juli 2021 een eerste 
versie van het conceptrichtsnoer over gedragscodes (Code of Conduct) als 
doorgifte-instrument voor persoonsgegevens uitgebracht. Daarnaast zijn op 
deze datum ook de definitieve versies van de richtsnoeren over de begrippen 
‘verwerker’ en ‘verwerkingsverantwoordelijke’ en over spraakassistenten 
aangenomen.

De EDPB heeft zoals hierboven vermeldt een eerste versie van het richtsnoer 
over gedragscodes als doorgifte-instrument voor persoonsgegevens aan 
derde landen gepubliceerd. Het doel van dit richtsnoer is om de toepassing 
van artikel 40 lid 3 AVG (gedragscodes) en artikel 46 lid 2 sub e AVG 
(passende waarborgen als grondslag voor doorgifte) te verduidelijken. In het 
richtsnoer geeft de EDPB praktische uitleg over onder meer de inhoud van 
gedragscodes, het proces voor de aanneming ervan en de betrokken actoren. 
Ook komen de vereisten en de garanties aan bod die een gedragscode voor 
doorgifte moet bieden. 

De AVG maakt het mogelijk om gedragscodes te ontwikkelen. In artikel 46 AVG 
staat dat er passende waarborgen moeten worden gebruikt voor de doorgifte 
van persoonsgegevens naar derde landen of internationale organisaties. De 
invoering van gedragscodes wordt als nieuw doorgiftemechanisme gezien 
volgens artikel 40 lid 3 AVG en artikel 46 lid 2 sub e AVG. 

Een gedragscode kan door een groep verwerkingsverantwoordelijken of 
verwerkers worden opgesteld voor de manier waarop deze groep omgaat met 
persoonsgegevens. De gedragscode bestaat uit een set specifieke regels voor 
een sector, waarbij de regels van de AVG van toepassing zijn. De bevoegde 
toezichthoudende autoriteit kan de gedragscode vervolgens goedkeuren. 
Gedragscodes op wereldwijd niveau dienen ook als zogeheten ‘doorgifte-
instrumenten’. Zo’n gedragscode kan een manier zijn om via een veilige weg 
persoonsgegevens te versturen vanuit de EU naar landen buiten de EU. 

Het versturen van deze gegevens kan veilig gebeuren omdat bedrijven in 
dezelfde sector, gevestigd buiten de EU, toezeggen zich aan de gedragscode 
te houden. Deze gedragscode bevat onder andere alle essentiële beginselen 
en rechten die voortvloeien uit de AVG. Met name de waarborgen die specifiek 
van toepassing zijn op de doorgifte van persoonsgegevens, zoals met 
betrekking tot verdere doorgifte of wetsconflicten in het derde land zijn van 
belang. 

Daarnaast moeten verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers die niet 
onder de AVG vallen een bindende en afdwingbare toezegging doen om de 
passende waarborgen, onder meer voor de rechten van betrokkenen, toe te 
passen. Dit kunnen zij middels een contractueel of ander bindend juridisch 
instrument vastleggen. Het aangaan van een contract is in dit geval de meest 
eenvoudige oplossing. De instrumenten dienen er in ieder geval voor te 
zorgen dat het ‘niveau van gegevensbescherming’ waarin de AVG voorziet ook 
door hen in het derde land kan worden gewaarborgd en afgedwongen.

De AVG stelt voor een wereldwijde gedragscode aanvullende voorwaarden:

• Een bevoegde toezichthoudende autoriteit in de EER en de Europese   
Commissie moeten de gedragscode algemeen geldend verklaren.

• Voor transnationale codes waar meer dan één lidstaat bij is aangesloten   
moet ook de EDPB om een opinion worden gevraagd.

• Bedrijven van buiten de EU die onder de gedragscode vallen, moeten   
toezeggingen doen om de persoonsgegevens die zij ontvangen goed te   
beschermen.

• Bedrijven van buiten de EU die onder de gedragscode vallen, moeten   
ook de privacyrechten van Europese burgers respecteren en beschermen. 
Hieronder valt bijvoorbeeld het recht om vergeten te worden.

Het richtsnoer bevat een checklist van elementen die in een gedragscode moet 
worden opgenomen. Denk hierbij aan:

• Een beschrijving van de doorgiften waarop de code van toepassing moet 
zijn, zoals de aard van de doorgegeven gegevens en categorieën van 
betrokkenen;

• Een beschrijving van de beginselen inzake gegevensbescherming 
die moeten worden nageleefd, zoals transparantie, rechtmatigheid en 
doelbinding.

De EDPB zal aan de hand van verdere richtsnoeren de  toepassing van deze 
elementen verduidelijken. 

Het richtsnoer is nog niet definitief. Iedereen heeft de mogelijkheid om 
tot uiterlijk 1 oktober 2021 te reageren via de website van de EDPB. Het 
commentaar wordt meegenomen door de EDPB, om vervolgens een definitief 
richtsnoer vast te stellen.

1.2  EDPB brengt one-stop-shop folder uit

De European Data Protection Board (EDPB) heeft recentelijk een folder 
uitgebracht over het one-stop-shop mechanisme (een-loketmechanisme) 
waarin de AVG voorziet. Het one-stop-shop mechanisme is een systeem 
van samenwerking tussen de bevoegde toezichthoudende autoriteiten. Dit 
systeem is bedoeld om administratieve lasten voor organisaties te verminderen 
en het voor betrokkenen makkelijk te maken om hun rechten uit te oefenen. In 
de folder wordt middels een voorbeeld duidelijk gemaakt hoe het one-stop-
shop mechanisme in de praktijk wordt toegepast. 

In de folder staat dat als de bevoegde toezichthoudende autoriteiten er 
niet in slagen om naar aanleiding van een geschil gezamenlijk een besluit 
overeen te komen, de EDPB een bindend besluit neemt. De folder geeft ook 
de drie hoofdtaken van de EDPB aan, te weten het verstrekken van algemene 
richtsnoeren over de toepassing van de AVG, het adviseren van de Europese 
Commissie over nieuwe wetgeving op het gebied van gegevensbescherming 
en het goedkeuren van adviezen van nationale toezichthoudende autoriteiten 
met grensoverschrijdende gevolgen.

https://edpb.europa.eu/system/files/2021-07/edpb_guidelinescodesconducttransfers_publicconsultation_en.pdf
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/documents/public-consultations/2021/guidelines-042021-codes-conduct-tools-transfers_en
https://edpb.europa.eu/system/files/2021-06/2020_06_22_one-stop-shop_leaflet_en.pdf
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2. NATIONAAL NIEUWS

Hoogtepunten: 

 • Autoriteit Persoonsgegevens geeft boete aan UWV voor slechte beveiliging bij   
  verzending groepsberichten
 • De Telecommunicatiewet is per 1 juli gewijzigd: wat is er veranderd?
 • Autoriteit Persoonsgegevens legt boete op aan TikTok vanwege schenden privacy  
  kinderen

1.3  Amazon krijgt recordboete van 746 miljoen euro 
opgelegd

De Luxemburgse gegevensbeschermingsautoriteit CNPD legt Amazon een 
boete van 746 miljoen euro op wegens het overtreden van de AVG. Omdat 
het Europese hoofdkwartier van Amazon in Luxemburg is gevestigd, houdt 
de Luxemburgse commissie voor gegevensbescherming toezicht op de 
retailer. Het betreft de hoogste privacyboete die ooit in de EU door een 
privacytoezichthouder is gegeven. 

De aanleiding voor het onderzoek naar Amazon was een klacht die in 2018 
door de Franse belangenorganisatie La Quadrature du Net was ingediend. 
De organisatie zet zich in voor bescherming van digitale rechten. Volgens La 
Quadrature du Net plaatste Amazon gepersonaliseerde advertenties zonder 
toestemming van de gebruikers. Verder onderzoek naar Amazon onthulde dat 
slechte managementpraktijken de gegevens van miljoenen mensen in gevaar 
had kunnen brengen.

Het boetebesluit stond vermeld in de presentatie van de nieuwe kwartaalcijfers 
van Amazon. Zowel CNPD als Amazon hebben nog geen uitleg over het 
besluit gegeven. Wat Amazon volgens de toezichthouder precies fout heeft 
gedaan, is dus nog niet bekend. Wel meent Amazon dat het besluit ongegrond 
is en dat het in hoger beroep zal gaan. Volgens het bedrijf heeft er geen 
datalek plaatsgevonden en zijn er geen data van klanten in handen van een 
onbevoegde partij gekomen.

https://www.politico.eu/article/amazon-fined-e746m-for-violating-privacy-rules/?
https://nos.nl/artikel/2391683-746-miljoen-euro-boete-voor-amazon-van-luxemburgse-privacywaakhond
https://www.laquadrature.net/2021/07/30/amende-de-746-millions-deuros-contre-amazon-suite-a-nos-plaintes-collectives/
https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001018724/cbae1abf-eddb-4451-9186-6753b02cc4eb.pdf
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2.1 AP mocht dwangsom voor afvalsysteem Arnhem opheffen

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) mocht een dwangsom die zij in 2019 
aan de gemeente Arnhem had opgelegd weer opheffen, oordeelde de Raad 
van State. De AP had de last onder dwangsom destijds opgelegd, omdat de 
gemeente met hun afvalsysteem de Wet Bescherming Persoonsgegevens 
overtrad. Via de adres gebonden afvalpas werden de gegevens van hun 
gebruikers opgeslagen en bewaard op de aan de containers bevestigde 
kaartlezers. 

Al voor de opgelegde dwangsom had de gemeente besloten om te stoppen 
met het oude systeem en de daarbij horende afvalpas. Er kwam een nieuw 
systeem met een afvalpas om de containers te openen. Bij dit nieuwe systeem 
worden er geen persoonsgegevens opgeslagen. Volgens de Raad van State 
voldoet de verwerking van gegevens met het nieuwe systeem aan de regels en 
wordt de AVG bij het opheffen van de last niet overtreden. Ook vindt de RvS 
dat de rechtbank Arnhem dit oordeel voldoende heeft gemotiveerd. 

Jonker, de Arnhemmer die vanaf begin af aan bezwaar heeft gemaakt tegen 
het afvalsysteem, is het niet eens met de uitspraak van de RvS. Hij overweegt 
een klacht in te dienen bij het Europese Hof voor de rechten van de mens 
in Straatsburg. Volgens hem is de effectiviteit en daarmee ook de noodzaak 
van het door de gemeente gevoerde systeem op wezenlijke punten niet 
aangetoond en onterecht buiten beschouwing gelaten. 

2.2 Kwart ziekenhuizen en GGD’s mist basale      
beveiligingsstandaarden voor websites en e-mail 

Een kwart van de Nederlandse ziekenhuizen en GGD’s maakt 
voor hun websites en mailservers geen gebruik van basale 
veiligheidsstandaarden. De onlinebeveiliging is daardoor niet op orde. Dit 
kan leiden tot het onderscheppen van persoonsgegevens, in het bijzonder 
gezondheidsgegevens. De gebrekkige onlinebeveiliging van sommige 
ziekenhuizen en GGD’s is ontdekt door The Internet Cleanup Foundation, 
een Nederlandse stichting die onderzoek doet naar de basisbeveiliging van 
websites en e-mailservers

Zorginstellingen maken gebruik van verouderde, niet-beveiligde technieken 
voor het versturen en ontvangen van bestanden. Nu ziekenhuizen en GGD’s 
gevoelige informatie van patiënten beheren is het voor kwaadwillenden 
interessant om deze te onderscheppen. Door de slechte beveiliging wordt dit 
hen makkelijker gemaakt. 

De stichting heeft 5900 domeinnamen van ziekenhuizen en GGD’s in 
Nederland gecontroleerd om hiermee kwetsbaarheden in de onlinebeveiliging 
te ontdekken. Tijdens het onderzoek zijn er geregeld persoonsgegevens 
aangetroffen die te maken hebben met een specifieke aandoening, zoals de 
ziekte van Alzheimer of depressie. De ziekenhuizen en GGD’s zijn een maand 
voor de publicatie van de gegevens al ingelicht, zodat zij maatregelen konden 
treffen.

2.3 Autoriteit Persoonsgegevens publiceert uitgangspunten   
toezicht functionaris gegevensbescherming

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) publiceerde deze maand uitgangspunten 
voor de positionering van de rol van functionaris gegevensbescherming (FG). 
Volgens de AP kan de FG in de praktijk niet altijd zijn werk goed uitoefenen. 
Zo ontvangt de toezichthouder regelmatig signalen dat FG’s niet of te laat 
worden betrokken bij plannen waarbij gegevens worden verwerkt. Daarnaast 
ontvangen zij vaak onjuiste stukken of krijgen zij onvoldoende tijd om te 
kunnen doen wat er van een FG wordt verwacht. 

Een FG houdt binnen de organisatie toezicht op de toepassing en naleving van 
de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In bepaalde gevallen 
is een organisatie verplicht een FG aan te stellen. Bijvoorbeeld wanneer 
een organisatie vanuit haar kernactiviteit op grote schaal individuen volgt 
of wanneer een organisatie op grote schaal bijzondere persoonsgegevens 
verwerkt en dit een kernactiviteit is. 

Door FG’s op een goede wijze te positioneren, kunnen zij een grotere rol 
spelen bij het voorkomen en oplossen van privacy problemen. De AVG 
verbindt duidelijke eisen aan de positionering van een FG. Het is bijvoorbeeld 
belangrijk dat de FG onafhankelijk kan toezien op de naleving van de 
privacywetgeving binnen de organisatie. Naast de wettelijke bepalingen zijn nu 
concrete uitgangspunten opgesteld, onder andere, over de informatiepositie 
van de FG, de middelen die de FG nodig heeft om zijn werk te kunnen doen en 
de toegang van de FG tot het bestuur van organisatie. 

Een paar voorbeelden van deze uitgangspunten zijn:
1. De FG wordt in een vroeg stadium betrokken bij de ontwikkeling van 

producten en diensten, zodat overtredingen van de AVG voorkomen 
kunnen worden.

2. De FG is voor iedereen binnen de organisatie gemakkelijk te benaderen en 
aan te spreken, zonder tussenkomst van anderen.

3. De FG constateert risico’s en treedt op wanneer het fout gaat. Daarnaast 
zorgt de organisatie ervoor dat de FG op het hoogste bestuurlijk level zijn 
zorgen kan communiceren.

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@125909/201906880-1-a3/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/bij-kwart-ziekenhuizen-en-ggd-s-ontbreekt-basale-onlinebeveiliging~ba2ef49e/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.bing.com%2F
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-publiceert-uitgangspunten-voor-inrichten-sterk-intern-toezicht
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2.4 De Autoriteit Persoonsgegevens geeft boete aan UWV   
voor slechte beveiliging bij verzending groepsberichten

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legt het Uitvoeringsinstituut 
Werknemersverzekeringen (UWV) een boete van €450.000 op. Via de ‘Mijn 
Werkmap-omgeving’ was het versturen van groepsberichten niet goed 
beveiligd. In deze omgeving hebben werkzoekenden contact met het 
UWV. Door de slechte beveiliging waren er verschillende datalekken van 
persoonsgegevens, waaronder ook gezondheidsgegevens, van ruim 15.000 
mensen. 

De omgeving was tussen augustus 2016 en eind 2018 niet goed beveiligd. 
Als gevolg hiervan kwamen persoonsgegevens terecht bij de verkeerde 
ontvangers. Onder andere adresgegevens, gegevens over opleidingen, 
nationaliteit en BSN werden gelekt. Daarnaast werden gezondheidsgegevens 
over fysieke beperkingen en het psychisch en lichamelijk werkvermogen van 
werkzoekenden prijsgegeven. 

De AP is een onderzoek gestart nadat er bij het UWV 9 datalekken zijn 
voorgevallen. Volgens de AP had het UWV de risico’s bij het verwerken van 
de persoonsgegevens beter in kaart moeten brengen en daarnaast eerder 
technische maatregelen moeten doorvoeren. Het UWV heeft bovendien de 
eigen beveiligingsmaatregelen onvoldoende gecontroleerd en geëvalueerd. 
Het UWV kan nog in bezwaar gaan tegen deze boete.

2.5 De Telecommunicatiewet is per 1 juli gewijzigd: wat is er   
veranderd?

Begin dit jaar is het wetsvoorstel tot wijziging van de Telecommunicatiewet 
(Tw) door de Eerste Kamer aangenomen en deze is sinds 1 juli van kracht. 
De belangrijkste wijziging betreft de overgang van het in de telemarketing 
geldende opt-out-systeem naar een opt-in-systeem. 

In de Tw staan, onder andere, regels over telemarketing: het telefonisch 
benaderen van consumenten voor het overbrengen van communicatie 
voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden. Voorheen konden 
telemarketeers consumenten ongevraagd bellen, tenzij het telefoonnummer 
van de consument stond ingeschreven in het Bel-me-niet-Register of wanneer 
de consument gebruik had gemaakt van zijn recht van verzet. Deze werkwijze 
wordt ook wel de opt-out-methode genoemd. 

Door de wijziging van de Tw geldt voortaan als hoofdregel dat er in plaats 
van de opt-out-methode gebruik gemaakt wordt van de opt-in-methode. Dit 
houdt in dat telemarketeers voortaan toestemming nodig hebben wanneer 
zij telefonisch potentiële klanten willen benaderen. Daarmee wordt het 
voor organisaties vrijwel onmogelijk om, in de context van telemarketing, 
ongevraagd contact op te nemen met consumenten. Op deze hoofdregel 
bestaan wel twee uitzonderingen. 

De eerste uitzondering is van toepassing op rechtspersonen of natuurlijke 
personen die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf. 
Telemarketing gericht op deze partijen mag zonder toestemming plaatsvinden 
indien zij specifiek daarvoor bedoelde contactgegevens hebben en deze ook 
als zodanig bekend hebben gemaakt. Denk hierbij aan een op de website 
vermeld telefoonnummer, waarbij duidelijk is aangegeven dat er voor 
doeleinden van telemarketing contact mag worden opgenomen. 

De tweede uitzondering geldt wanneer er sprake is van een al bestaande 
klantrelatie. Als klantgegevens zijn verkregen bij de verkoop van een dienst of 
product dan mag deze klant zonder toestemming worden benaderd. Het moet 
dan wel gaan om soortelijke producten of diensten. Daarnaast moet aan de 
klant de gelegenheid worden geboden om gemakkelijk en kosteloos verzet 
aan te tekenen. 

Wanneer gebruik gemaakt wordt van telemarketing is het hoofdzaak om 
te bekijken of een van de uitzonderingen van toepassing zijn. Er hoeft dan 
geen toestemming te worden gevraagd. Wanneer de uitzonderingen niet van 
toepassing zijn zal vooraf toestemming verkregen moeten worden.

2.6 Autoriteit Persoonsgegevens geeft duidelijkheid over   
zwarte lijsten delen met andere sectoren

Veel ondernemers die te maken krijgen met criminaliteit houden een lijst bij 
met (mogelijke) dieven, fraudeurs of overlastgevers. Het bijhouden van zo’n 
‘zwarte lijst’ is aan privacyregels gebonden en het delen van deze gegevens 
met andere organisaties mag in de meeste gevallen niet. De Autoriteit 
Persoonsgegevens (AP) heeft een handreiking opgesteld voor cross-sectorale 
zwarte lijsten om ondernemers hier meer duidelijkheid over te geven. 

Het uitgangspunt is dat het delen van zwarte lijsten met andere sectoren 
(cross-sectorale gegevensdeling) niet is toegestaan, tenzij wordt voldaan aan 
de hoge eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
hieraan stelt. Op grond van de AVG is het delen van zwarte lijsten alleen in zeer 
uitzonderlijke gevallen toegestaan. 

Allereerst is een goede proportionaliteitsafweging essentieel bij alle gedeelde 
zwarte lijsten, om de noodzaak van de gegevensdeling aan te tonen. Daarnaast 
moet extra goed worden afgewogen of een betrokkene uitgesloten wordt 
van een eerste levensbehoefte of ander klassiek of sociaal grondrecht. De 
betrokkene is in dit geval extra kwetsbaar en daarom moet de reikwijdte van 
het systeem goed zijn omschreven. Hierbij kunnen vragen worden gesteld 
zoals: Wie maakt het systeem? En wie kunnen de gegevens raadplegen? 
Naarmate de reikwijdte van het systeem groter is, zullen de waarborgen voor 
de betrokkene ook zwaarder moeten zijn. 

Naast de hoge eisen van de AVG dienen private organisaties ook te voldoen 
aan een zorgvuldig en zeer doordacht protocol. Indien er op een cross-
sectorale zwarte lijst ook strafrechtelijke gegevens staan, zal hiervoor een 
vergunning moeten worden aangevraagd bij de AP. De AP benoemt wel dat 
de kans zeer klein is dat zij een vergunning verleent voor het delen van een 
dergelijke lijst met volstrekt andere branches of sectoren.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/uwv-krijgt-boete-voor-slechte-beveiliging-bij-verzending-groepsberichten
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20210301/publicatie_wet_3/document3/f=/vlgpei3zykyr.pdf
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/handreiking_cross-sectorale_zwarte_lijsten.pdf
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-geeft-duidelijkheid-over-zwarte-lijsten-delen-met-andere-sectoren
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2.7 Autoriteit Persoonsgegevens legt boete op aan TikTok   
vanwege schenden privacy kinderen

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft social media-app TikTok een boete 
van €750.000 opgelegd wegens het schenden van de privacy van jonge 
kinderen. TikTok is met zo’n 3,5 miljoen gebruikers in Nederland een van de 
populairste apps van dit moment. Deze app wordt voornamelijk door jonge 
kinderen gebruikt om video’s te maken en online te zetten. 

TikTok schendt artikel 12 lid 1 van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) door het niet in ‘begrijpelijk, duidelijk en 
eenvoudige taal’ aanbieden van een privacyverklaring. De informatie die de 
Nederlandse veelal jonge gebruikers kregen was in het Engels en daardoor 
niet goed te begrijpen. Dit gebeurde in de periode van 25 mei 2018 tot en met 
28 juli 2020. 

Door de privacyverklaring niet in het Nederlands aan te bieden, werd 
onvoldoende uitgelegd hoe de app persoonsgegevens verzamelt, verwerkt 
en voor verdere doeleinden gebruikt. Nu kinderen in de privacywetgeving als 
extra kwetsbare groep worden gezien, omdat ervan uit wordt gegaan dat zij 
zich nog minder bewust zijn van de gevolgen van hun handelen, stelt de AP dat 
het gebruiken van eenvoudige en duidelijke taal nog belangrijker is, juist op 
sociale media.  

Verschillende uitkomsten van het onderzoek van de AP worden nu 
overgedragen aan de Ierse privacytoezichthouder. Tijdens het onderzoek heeft 
TikTok zich namelijk definitief gevestigd in Ierland. Tiktok is als gevolg van deze 
vestiging in Ierland van mening dat de AP niet ontvankelijk is in het opleggen 
van de boete. De AP is het hier niet mee eens en stelt wel bevoegd te zijn, nu 
de overtreding is beëindigd voordat Tiktok zich definitief in Ierland vestigde. 
Tiktok heeft bezwaar aangetekend tegen de boete. 

2.8 Wetsvoorstel dat de Nationaal Coördinator     
Terrorismebestrijding toestaat om burgers online te volgen, 
gaat naar Raad van State

Een wetsvoorstel dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTV) 
toestaat om burgers online te volgen, gaat voor advies naar de Raad van 
State. De Raad van State is de onafhankelijke adviseur van de regering 
over wetgeving en bestuur en de hoogste algemene bestuursrechter van 
Nederland. 
 
Het wetsvoorstel genaamd: “Wet verwerking persoonsgegevens coördinatie 
en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid” geeft de NCTV-
bevoegdheid om voor de bestrijding van terrorisme en de nationale veiligheid 
persoonsgegevens te verwerken. Ook maakt het wetsvoorstel mogelijk dat 
fenomenen en trends op deze terreinen gesignaleerd, geanalyseerd en geduid 
kunnen worden. Een voorbeeld hiervan is het Dreigingsbeeld Terrorisme 
Nederland: een analyse van radicalisering, extremisme en terroristische 
dreiging tegen Nederland. Vervolgens kan het gevoerde beleid hierop 
aangepast worden. Dergelijke verwerkingen van persoonsgegevens kunnen 
grote impact hebben op de privacy van personen wanneer zij bijvoorbeeld 
uitspraken doen over bepaalde fenomenen of trends. 

Verschillende organisaties uiten hun zorgen en kritiek over het wetsvoorstel. 
Zo vinden belangenorganisaties Amnesty International, Bits of Freedom, Open 
State Foundation, Vrijschrift en Waag dat het proces van het wetsvoorstel 
gehaast en onzorgvuldig wordt doorlopen. Volgens de belangenorganisaties 
gaat het om een ingrijpend en omstreden voorstel dat zich richt op de 
verwerking van gevoelige gegevens van Nederlandse burgers. Een dergelijk 
voorstel noopt tot een zorgvuldige beoordeling. 
 
De precieze inhoud van het wetsvoorstel wordt pas bekendgemaakt wanneer 
deze bij de Tweede Kamer wordt ingediend.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/boete_tiktok.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/07/09/wetsvoorstel-wettelijke-grondslag-voor-verwerking-persoonsgegevens-nctv-naar-raad-van-state
https://www.internetconsultatie.nl/terrorismebestrijding
https://www.internetconsultatie.nl/terrorismebestrijding
https://www.pit-recht.nl/uncategorized/organisaties-uiten-zorgen-om-wetsvoorstel-voor-volgen-van-burgers-online/


16 17

3. NATIONALE RECHTSPRAAK
Hoogtepunten: 

 • Data Privacy Stichting mag namens Nederlandse gebruikers procederen tegen  
  Facebook
 • Autoriteit Persoonsgegevens is niet verplicht Pieter Baan Centrum te beboeten
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3.1 ECLI:NL:RBAMS:2021:3307 – Data Privacy Stichting mag 
namens Nederlandse gebruikers procederen tegen Facebook

In deze zaak over de bevoegdheid, ontvankelijkheid en de toepasselijkheid 
van het recht heeft de rechtbank Amsterdam de Data Privacy Stichting (DPS) 
ontvankelijk verklaart in hun procedure tegen Facebook. In deze zaak wilde de 
DPS het in naam van de Nederlandse gebruikers opnemen tegen Facebook. 
Dit naar aanleiding van een gepubliceerd onderzoek van de Autoriteit 
Persoonsgegevens (AP) waaruit bleek dat Facebook op meerdere punten 
handelt in strijd met de Nederlandse privacywetgeving.  

De Rechtbank Amsterdam oordeelde dat DPS in deze zaak ontvankelijk kan 
worden geacht omdat zij, ondanks dat DPS een ad hoc organisatie is, voldoet 
aan de Claimcode en dat er voldoende afstand is tussen de stichting en de 
financier. Verder merkt de Rechtbank op dat Facebook Nederland een in 
Nederland gevestigde verwerkingsverantwoordelijke is en vandaar de UAVG 
van toepassing is op dit geschil. 
 
Deze zaak is opgebracht naar aanleiding van een onderzoek door de AP naar 
het verwerken van persoonsgegevens van betrokkenen in Nederland door 
het Facebook-concern. Uit dit onderzoek is geconcludeerd dat Facebook op 
meerdere punten handelt in strijd met de privacywetgeving als het gaat om 
het verstrekken van informatie over de verwerking van persoonsgegevens voor 
advertentiedoeleinden. 

DPS heeft vervolgens per brief aan Facebook laten weten dat zij Facebook 
verantwoordelijk houdt voor privacy schendingen van consumenten in 
Nederland en zodoende de dagvaarding in onderhavige procedure heeft 
uitgebracht. 

DPS heeft tegen de drie gedaagden van het Facebook-concern gelijkluidende 
vorderingen ingesteld. Aan deze vorderingen ligt het verwijt ten grondslag dat 
Facebook de privacy van hun Nederlandse gebruikers heeft geschonden. Dit 
zouden zij doen door hun gebruikers niet deugdelijk te informeren over de 
wijze waarop zij met persoonsgegevens omgaan en daarnaast vertrouwelijke 
persoonsgegevens te delen met derden zonder toestemming. DPS houdt 
Facebook verantwoordelijk voor de gestelde privacy schendingen. Zij zijn 
volgens DPS als verwerkingsverantwoordelijke aan te merken. 
Als reactie hierop voerde Facebook aan dat DPS onvoldoende de belangen 
waarborgt van degenen voor wie zij zegt op te komen. Dit zou met name 
blijken uit het feit dat de stichting net is opgericht en haar eigen financiële 
belangen behartigt. Daarnaast betwist Facebook dat de Facebook entiteiten 
gezamenlijk als verwerkingsverantwoordelijke aan te merken zijn. Volgens 
Facebook is enkel Facebook Ierland als verwerkingsverantwoordelijke aan 
te merken voor wat betreft het aanbieden van de Facebook-dienst aan 
gebruikers in Europa. Toch werden de drie vorderingen die door Facebook 
waren ingediend allemaal afgewezen. Later dit jaar zal Facebook middens een 
conclusie van antwoord kunnen reageren. 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2021:3307
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3.2 ECLI:NL:RVS:2021:1407- Autoriteit Persoonsgegevens is 
niet verplicht Pieter Baan Centrum te beboeten

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is niet verplicht handhavend op te treden 
tegen het Pieter Baan Centrum (PBC). Dat is op 30 juni in een uitspraak in 
hoger beroep beslist. Er werd een klachtprocedure tegen de directeur van het 
PBC aangespannen omdat een administratief medewerker per ongeluk de 
medische gegevens van een patiënt aan een derde partij had toegezonden.

De AP stelt zich op het standpunt dat het PBC de Wet bescherming 
persoonsgegevens, die destijds gold, heeft overtreden. Toch besluit de AP af 
te zien van het opleggen van een boete. Hierbij neemt de AP in aanmerking 
dat het gaat om een eenmalige overtreding van beperkte omvang, het PBC 
direct uit eigen overweging maatregelen heeft getroffen om de overtreding 
te beëindigen, de overtreding geen nadelige gevolgen voor de betrokken 
persoon heeft gehad en er geen sprake is van een opzettelijke overtreding. 
Volgens de AP is het opleggen van een bestraffende sanctie, gezien de situatie, 
daarom onevenredig. De patiënt wiens medische gegevens waren gelekt, was 
het niet eens met deze beslissing en probeerde zowel bij de rechtbank als bij 
de Raad van State zijn gelijk te halen. Beide instanties gingen echter niet mee 
met het standpunt van de patiënt. 

Deze zaak laat goed zien dat de AP, in het geval van een klein datalek als 
gevolg van een vergissing, niet alleen kijkt naar de overtreding op zich. De AP 
kijkt ook naar wat de overtreder nadien heeft gedaan om de overtreding zo 
snel mogelijk op te heffen. Goed gedrag kan een boeteverlagende werking 
hebben of, zoals in dit geval, zelfs als gevolg hebben dat geen boete wordt 
opgelegd. 

4. WERELDWIJDE ONTWIKKELINGEN

Hoogtepunten: 

 • Journalisten, politieke dissidenten en activisten worden bespioneerd met  
  Pegasus-spyware
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https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@125890/202003002-1-a3/
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@125890/202003002-1-a3/
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4.1 Journalisten, politieke dissidenten en activisten worden 
bespioneerd met Pegasus-spyware

Onderzoekers van de journalistieke non-profit organisatie Forbidden Storties 
en Amnesty International stellen dat wereldwijd journalisten, activisten, 
politieke dissidenten en mensenrechtenadvocaten door middel van Pegasus-
spyware worden bespioneerd. De Pegasus-spyware wordt ontwikkeld en 
geleverd door het Israëlische bedrijf NSO Group. NSO stelt dat zijn producten 
alleen voor overheden zijn bedoeld die de software in de strijd tegen 
criminaliteit en terrorisme gebruiken. Volgens een samenwerkingsverband van 
zeventien nieuwsmedia wordt de software echter ook, onder andere, ingezet 
tegen journalisten en burgerrechtenactivisten.

De zeventien nieuwsmedia hebben van Forbidden Stories en Amnesty 
International inzage gekregen in een gelekte lijst met telefoonnummers 50.000 
telefoonnummers gekregen. In deze lijst staan nummers van journalisten, 
activisten en politici die potentieel doelwit zijn van aanvallen met Pegasus. Uit 
het onderzoek blijkt dat een aantal van de telefoons die bij het nummer op de 
lijst horen, sporen van besmetting met Pegasus of een poging daartoe hebben. 
Ook WhatsApp meent dat de spionagesoftware is ingezet om telefoons van 
1400 gebruikers, onder wie hooggeplaatste ambtenaren, via WhatsApp te 
infecteren. In oktober 2019 spande WhatsApp dan ook een rechtszaak aan 
tegen NSO. NSO ontkent dat zijn software is ingezet in de WhatsApp-aanval. 
Ook meent het bedrijf dat het aantal telefoonnummers op de lijst wordt 
overdreven en het aantal te hoog is voor het aantal personen dat door de 
software in de gaten wordt gehouden.

De Pegasus-software is onderhand zo geavanceerd dat het een telefoon kan 
infecteren zonder dat een handeling van het slachtoffer is vereist, zoals het 
klikken op een link. Uit onderzoek van Amnesty International blijkt bijvoorbeeld 
dat iPhones door middel van een beveiligingslek in iMessage zijn geïnfecteerd. 
De aanval via WhatsApp gebeurde door middel van een WhatsApp-oproep 
naar het doelwit. Hierbij hoefde het slachtoffer het telefoontje niet eens op 
te nemen. Wanneer een telefoon met de spionagesoftware is ‘besmet’, kan 
de microfoon van een mobiel apparaat worden afgeluisterd, de audio van 
versleutelde telefoongesprekken worden opgenomen, meegekeken worden 
met de camera en kan de locatie van het toestel achterhaald worden.

Als reactie hierop hebben de onderzoekers van Amnesty International de 
zogeheten Mobile Verification Toolkit (MVT) ontwikkeld. Met deze tool kan 
gecontroleerd worden of een smartphone gehackt en besmet is met Pegasus 
software. 

 

https://forbiddenstories.org/about-the-pegasus-project/
https://www.nsogroup.com/Newses/following-the-publication-of-the-recent-article-by-forbidden-stories-we-wanted-to-directly-address-the-false-accusations-and-misleading-allegations-presented-there/
https://www.theguardian.com/news/series/pegasus-project
https://forbiddenstories.org/pegasus-the-new-global-weapon-for-silencing-journalists/
https://forbiddenstories.org/pegasus-the-new-global-weapon-for-silencing-journalists/
https://privacynieuws.nl/index.php/internet-en-telecom/afluisteren/23203-whatsapp-belangrijke-ambtenaren-zijn-in-2019-getroffen-door-pegasus-spyware
https://www.nu.nl/tech/6098149/google-en-microsoft-staan-facebook-bij-in-zaak-tegen-israelisch-spionagebedrijf.html
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/bedoeld-voor-terroristen-gebruikt-tegen-journalisten-wat-je-moet-weten-over-pegasus~b43d7519/
https://github.com/mvt-project/mvt

