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 VOORWOORD 

Beste	lezer,	

Met deze editie van onze Kennisdeling gaan we de zomer van 2021 in. De meest 
interessante	ontwikkelingen	van	deze	maand	zijn	vooral	op	Europees	niveau	te	
vinden,	waaronder	het	introduceren	van	nieuwe	modelcontractbepalingen	voor	de	
doorgifte	van	persoonsgegevens	buiten	de	EER	en	het	akkoord	van	alle	EU-lidstaten	
op	het	adequaatheidsbesluit	voor	het	Verenigd	Koninkrijk.

Voor	de	legitieme	doorgifte	van	persoonsgegevens	buiten	de	Europese	
Economische	Ruimte	(EU	+	IJsland,	Noorwegen	en	Liechtenstein)	moet	een	van	de	
volgende	situaties	van	toepassing	zijn:	de	doorgifte	vindt	plaats	op	basis	van	een	
adequaatheidsbesluit,	op	basis	van	passende	waarborgen,	op	basis	van	bindende	
bedrijfsvoorschriften	of	op	basis	van	specifieke	uitzonderingen.	Het	gebruik	van	
modelcontractbepalingen	valt	onder	de	passende	waarborgen.

Aangezien	voor	een	beperkt	aantal	landen	een	adequaatheidsbesluit	is	genomen,	het	
enkele	jaren	kan	duren	voordat	bindende	bedrijfsvoorschriften	worden	goedgekeurd	
door	desbetreffende	toezichthouders	en	de	uitzonderingen	zeer	specifiek	zijn,	
spelen	de	modelcontractbepalingen	een	grote	rol	bij	de	meeste	organisaties	voor	
het	doorgeven	van	persoonsgegevens	buiten	de	EER.	Alle	huidige	getekende	
modelcontractbepalingen	moeten	voor	december	2022	vernieuwd	zijn,	dus	het	is	van	
belang	de	nieuwe	bepalingen	goed	door	te	nemen	en	met	de	wederpartijen	af	te	
stemmen.

Deze	maand	is	het	beperkte	aantal	landen	waarover	een	adequaatheidsbesluit	is	
genomen	uitgebreid.	Het	heeft	eventjes	geduurd,	maar	de	Europese	Commissie	heeft	
definitief	naar	buiten	gebracht	dat	unaniem	voor	het	adequaatheidsbesluit	met	het	
Verenigd	Koninkrijk	is	gestemd.	Dit	is	buitengewoon	goed	nieuws	voor	de	doorgifte	
van	persoonsgegevens	tussen	de	EU	en	het	Verenigd	Koninkrijk.
 
Met	het	adequaatheidsbesluit	hoeft	er	voor	de	doorgifte	van	persoonsgegevens	
met	het	Verenigd	Koninkrijk	geen	aanvullende	maatregelen,	zoals	de	nieuwe	
modelcontractbepalingen,	te	worden	genomen.	Waar	wel	rekening	mee	moet	worden	
gehouden	is	dat	dit	adequaatheidsbesluit	net	wat	anders	eruit	ziet	dan	voorgaande	
besluiten.	Voor	het	eerst	is	namelijk	besloten	om	een	clausule	op	te	nemen	die	het	
besluit	een	gelimiteerde	tijdsperiode	geeft.	Dit	adequaatheidsbesluit	geldt	voor	vier	
jaar.	De	reden	om	dit	op	te	nemen	is	zodat	zowel	de	EU	als	het	Verenigd	Koninkrijk	
periodiek	kan	evalueren	of	het	beschermingsniveau	van	persoonsgegevens	nog	
van equivalent niveau is. Die evaluatiemomenten worden de komende jaren zeer 
interessant om in de gaten te houden.

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: 

	 •	 Europese	Commissie	neemt	nieuwe	modelcontractbepalingen	aan	voor	de		 	
	 	 doorgifte	van	persoonsgegevens	buiten	de	EER
	 •	 Akkoord	op	adequaatheidsbesluit	Verenigd	Koninkrijk
	 •	 EHvJ	verduidelijkt	rol	nationale	toezichthouder	en	leidende	toezichthouder	in	het		
	 	 kader	van	het	one	stop	shop-mechanisme
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1.1 Europese Commissie neemt nieuwe       
          modelcontractbepalingen aan

De Europese Commissie nam deze maand	nieuwe	modelcontractbepalingen	
(ook	wel:	Standard	Contractual	Clauses)	aan	voor	het	doorgeven	van	
persoonsgegevens	buiten	de	EER.	Deze	nieuwe	modelcontractbepalingen	zijn	
beter	geschikt	voor	grootschalige	verwerkingsketens,	zorgen	ervoor	dat	de	
modelcontractbepalingen	op	meer	verwerkingssituaties	van	toepassing	zijn	en	
bevatten	nieuwe	bepalingen	naar	aanleiding	van	de	Schrems	II-uitspraak	van	
het Europese Hof van Justitie.

De	vernieuwingen	die	het	meest	in	het	oog	springen	zijn:

• De	modelcontractbepalingen	zijn	modulair	opgebouwd.	Iedere	module	
dekt	een	specifieke	situatie	tussen	de	organisaties	die	persoonsgegevens	
met	elkaar	delen.	Waar	voorheen	de	modelcontractbepalingen	
twee	situaties	dekten,	zijn	dat	er	nu	vier.	Bij	het	gebruiken	van	de	
modelcontractbepalingen	moet	dus	een	keuze	worden	gemaakt	voor	een	
van deze modules.

	 o	Tussen	verwerkingsverantwoordelijke	en	verwerkingsverantwoordelijke
	 o	Tussen	verwerkingsverantwoordelijke	en	verwerker
	 o	Tussen	(sub)	verwerker	en	(sub)	verwerker
	 o	Tussen	(sub)	verwerker	en	verwerkingsverantwoordelijke
• De	nieuwe	modelcontractbepalingen	laten	toe	dat	meerdere	

gegevensexporteurs	dezelfde	modelcontractbepalingen	ondertekenen.	
De	voorgaande	modelcontractbepalingen	waren	bilateraal	van	aard,	
oftewel werden slechts ondertekend door een data exporteur en een data 
importeur.

• In	de	nieuwe	modelcontractbepalingen	garanderen	partijen	dat	zij	geen	
reden	hebben	om	aan	te	nemen	dat	wetten	en	praktijken	in	het	land	
buiten	de	EER,	waar	de	persoonsgegevens	naar	worden	doorgegeven,	
de gegevensimporteur niet verhinderen de verplichtingen uit de 
modelcontractbepalingen	na	te	komen.	

• Praktische	‘toolbox’	om	te	voldoen	aan	de	Schrems	II-uitspraak.	In	de	
modelcontractbepalingen	zijn	kaders	opgenomen	om	de	omstandigheden	
waaronder de doorgifte van persoonsgegevens plaatsvinden te toetsen. 
Partijen	dienen	een	overzicht	te	maken	waarin	gedocumenteerd	is	welke	
stappen	de	organisaties	ondernemen	ter	waarborging	van	de	bescherming	
van de persoonsgegevens. Dit overzicht moet op verzoek overhandigd 
kunnen worden aan een privacytoezichthouder. 

De	nieuwe	modelcontractbepalingen	zijn	officieel	vanaf	27	juni	2021	
van	kracht.	Het	is	toegestaan	om	tot	27	september	2021	de	oude	
modelcontractbepalingen	af	te	sluiten.	Daarna	mogen	alleen	nieuwe	
modelcontractbepalingen	worden	afgesloten.	Vanaf	27	december	2022	
moeten	alle	huidige	getekende	modelcontractbepalingen	omgezet	te	zijn	naar	
de	nieuwe	modelcontractbepalingen.

1.2  Akkoord op adequaatheidsbesluit voor de doorgifte van    
persoonsgegevens naar het VK

Vorige	maand	gaven	wij	in	onze	kennisdeling	aan	dat	de	European	
Data	Protection	Board	(EDPB)	in	april	haar	Opinie	over	het	concept	
adequaatheidsbesluit	voor	het	Verenigd	Koninkrijk	(VK)	had	gepubliceerd.	De	
EDPB	gaf	daarin	aan	dat	het	AVG-kader	en	het	nationale	rechtskader	van	het	
Verenigd	Koninkrijk	op	een	groot	aantal	kernbepalingen	sterk	op	elkaar	zijn	
afgestemd. 

De	EDPB	bracht	echter	wel	naar	voren	dat	de	Europese	Commissie	in	het	kader	
van	het	adequaatheidsbesluit	voor	het	VK	een	aantal	belangrijke	punten	nader	
diende	te	beoordelen,	zoals	de	beperkingen	op	de	verdere	doorgifte	van	
persoonsgegevens	en	de	bulk	onderschepping	van	gegevens	in	het	VK,	met	
name in het licht van uitzonderingen op grond van de nationale veiligheid. Ook 
de	LIBE-commissie	van	het	Europees	Parlement	(EP)	nam	afgelopen	maand	
op	een	aantal	van	deze	punten	een	strengere	positie	in.	Zo	legde	de	LIBE-
commissie	in	een	resolutie	vast	dat	de	Europese	Commissie	alle	belangrijke	
punten	van	zorg,	waaronder	de	punten	die	de	EDPB	in	haar	Opinie	naar	voren	
had	gebracht,	diende	op	te	lossen	alvorens	een	definitief	besluit	te	nemen	over	
het	adequaatheidsbesluit	voor	het	VK.	De	Europese	Commissie	heeft	na	afloop	
van	bovenstaande	ontwikkelingen	haar	concept	adequaatheidsbesluit	voor	het	
VK	bijgewerkt.	In	hoeverre	deze	laatste	versie	de	geuite	zorgen	meeneemt	is	
tot	op	heden	niet	bekend	gemaakt.

Maandag	28	juni	jl.	heeft	de	Europese	Commissie	naar	buiten	gebracht	dat	
de	Europese	Commissie	twee	adequaatheidsbesluiten	voor	het	Verenigd	
Koninkrijk	heeft	aangenomen,	een	voor	de	AVG en een voor de Law 
Enforcement Directive. 

Beide	adequaatheidsbesluiten	bevatten	een	clausule	genaamd	de	‘sunset	
clause’.	Er	bestaat	namelijk	vrees	dat	in	de	toekomst	wet-	en	regelgeving	in	
het	Verenigd	Koninkrijk	af	kan	gaan	wijken	van	de	EU	wet-	en	regelgeving.	De	
sunset	clause	zorgt	ervoor	dat	de	adequaatheidsbesluiten	nauw	gemonitord	
worden	en	dat	deze	besluiten	een	beperkte	periode	van	toepassing	zijn,	
namelijk	vier	jaar.

Afgezien	van	deze	clausule	bevat	dit	adequaatheidsbesluit	voor	de	doorgifte	
van	persoonsgegevens	tussen	de	EU	en	het	Verenigd	Koninkrijk	geen	andere	
relevante	afwijkingen.	Met	het	aannemen	van	deze	adequaatheidsbesluiten	
kunnen	overheidsorganisaties	en	het	bedrijfsleven	doorgaan	met	het	
doorgeven	van	persoonsgegevens	tussen	de	EU	en	het	Verenigd	Koninkrijk	
zonder	dat	aanvullende	maatregelen,	zoals	modelcontractbepalingen,	
genomen hoeven te worden.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_21_2847
https://ec.europa.eu/info/files/decision-adequate-protection-personal-data-united-kingdom-general-data-protection-regulation_en
https://ec.europa.eu/info/files/decision-adequate-protection-personal-data-united-kingdom-law-enforcement-directive_en
https://ec.europa.eu/info/files/decision-adequate-protection-personal-data-united-kingdom-law-enforcement-directive_en
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1.3  Europese Hof van Justitie verduidelijkt voorwaarden 
waaronder nationale toezichthouders bevoegdheden kunnen 
uitoefenen

In	2015	heeft	de	Belgische	Commissie	voor	de	bescherming	van	de	
persoonlijke	levenssfeer	een	stakingsvordering	ingesteld	tegen	Facebook	
om	privacy-inbreuken	door	Facebook	tegen	te	gaan.	De	belangrijkste	
vragen die in deze zaak spelen	zijn:	wat	is	de	invloed	van	de	toepassing	
van	het	one	stop	shop-mechanisme	op	de	bevoegdheden	van	de	
Belgische	Gegevensbeschermingsautoriteit?	Omdat	Facebook	Ierland	de	
verwerkingsverantwoordelijke	is,	mag	alleen	de	Ierse	commissaris	voor	
gegevensbescherming	een	stakingsvordering	instellen	bij	de	relevante	Ierse	
rechterlijke	instanties?

Voor	grensoverschrijdende	verwerkingen	van	persoonsgegevens	voorziet	de	
AVG	van	het	one	stop	shop-mechanisme	(ook	wel:	een-loketmechanisme).	In	
principe geldt dus dat de leidende toezichthouder hier primair is aangewezen 
om toezicht te houden op de verwerkingen van persoonsgegevens door 
Facebook.	Het	Hof	geeft	echter	aan	dat	niet-leidende	toezichthouders	bij	
grensoverschrijdende	verwerkingen	in	uitzonderlijke	gevallen	gebruik	kunnen	
maken	van	hun	bevoegdheden	om	een	vermeende	privacy-inbreuk	voor	een	
rechterlijke	instantie	van	een	lidstaat	te	brengen.

Iedere	toezichthouder	is	competent	wanneer	de	privacy-inbreuk	alleen	
verband	houdt	met	een	vestiging	in	haar	lidstaat	of	alleen	voor	betrokkenen	in	
haar	lidstaat	wezenlijke	gevolgen	heeft.	Ook	wanneer	de	toezichthouder	van	
mening	is	dat	dringend	opgetreden	moet	worden,	kan	een	spoedprocedure	
worden gestart en voorlopige maatregelen worden genomen.

Verder	stelt	het	Hof	dat	in	uitzonderlijke	gevallen,	wanneer	een	leidend	
toezichthouder	zich	niet	houdt	aan	het	samenwerkingsmechanisme,	
nationale	toezichthouders	bevoegd	zijn	om	zelf	direct	stappen	te	
ondernemen	tegen	organisaties.	Hiervoor	is	het	niet	noodzakelijk	dat	de	
verwerkingsverantwoordelijke	een	vestiging	heeft	op	het	grondgebied	van	de	
nationale	toezichthouder.	Hier	moet	wel	worden	benadrukt	dat	het	gaat	om	
uitzonderlijke	gevallen,	waardoor	het	one	stop	shop-mechanisme	leidend	blijft	
bij	grensoverschrijdende	privacy-inbreuken.

Het	is	van	belang	om	de	ontwikkelingen	goed	te	blijven	monitoren	omtrent	
de gevallen waar een leidende toezichthouder zich niet houdt aan het 
samenwerkingsmechanisme	en	waar	nationale	toezichthouders	buiten	
het ‘one stop shop’ mechanisme stappen ondernemen. Organisaties met 
grensoverschrijdende	verwerking	van	persoonsgegevens	dienen	zich	bewust	
te	zijn	van	de	verschillende	uitzonderingen	die	het	Hof	in	het	arrest	heeft	
herhaald.	In	sommige	gevallen	kunnen	zij	namelijk	te	maken	krijgen	met	
nationale	toezichthouders,	buiten	hun	bekende	leidende	toezichthouder	om.

1.4 EDPB: definitieve aanbevelingen over aanvullende 
maatregelen voor doorgifte persoonsgegevens buiten EER

Deze maand heeft de EDPB haar aanbevelingen over aanvullende maatregelen 
voor	de	doorgifte	van	persoonsgegevens	aangenomen.	In	november	2020	
was	dit	document	al	gepubliceerd,	gevolgd	door	een	openbare	raadpleging,	
waarbij	overheidsorganisaties	en	het	bedrijfsleven	feedback	konden	leveren	
op	de	aanbevelingen.

In	de	definitieve	aanbevelingen	stelt	de	EDPB	dat	de	Schrems	II-uitspraak	
bevestigt	dat	de	bescherming	van	persoonsgegevens	in	de	Europese	
Economische	Ruimte	(EER)	moet	meereizen	met	de	persoonsgegevens	waar	
het	ter	wereld	ook	naartoe	gaat.	Dat	betekent	niet	dat	landen	buiten	de	EER	
wetgeving	moet	hebben	dat	exact	hetzelfde	is	als	de	AVG,	maar	de	EDPB	stelt	
wel dat de wetgeving in de landen waar de persoonsgegevens naar worden 
doorgegeven	wetgeving	moet	hebben	dat	“essentially	equivalent”	is.

Om	organisaties	binnen	de	EER	te	ondersteunen	met	het	beoordelen	of	
de	doorgifte	van	persoonsgegevens	op	legitieme	wijze	gebeurt	en	welke	
aanvullende	maatregelen	nodig	zijn,	heeft	de	EDPB	een	stappenplan	
opgesteld.	Zie	de	afbeelding	ter	illustratie.

Een	belangrijk	verschil	tussen	de	versie	uit	november	2020	en	de	definitieve	is	
dat	een	risico	gebaseerde	aanpak	mogelijk	wordt	gemaakt.	Dit	was	onderdeel	
van	de	feedback	uit	de	openbare	raadpleging.

Being aware of where 
personal data goes is 
necessary to ensure 
that it is afforded an 
essentially equivalent 
level of protection 
wherever it is 
processed. Mapping all 
transfers of personal 
data to third countries 
is a key exercise.

Know your 
transfers

6 Step Approach for Data Transfers
Recommendations 01/2020 on measures that  supplement transfer tools to ensure 

compliance with  the EU level of protection of personal data (final version, 18 June 2021)

In the absence of an 
EC adequacy decision, 
you need to rely on 
one of the transfer 
tools listed under 
Articles 46 GDPR. 
Only in some cases 
you may be able to 
rely on one of the 
derogations provided 
for in Article 49 GDPR.

Verify your 
transfer tools

Assess if there is anything in 
the law and/or practices in 
force of the third country that 
may impinge on the 
effectiveness of the 
appropriate safeguards of the 
transfer tools, in the context 
of your specific transfer. This 
assessment must be 
documented and can be 
requested by supervisory 
authorities.

Assess the law 
and practices of 
the third country If required, supplementary 

measures that bring the level 
of protection up to the EU 
standard of essential 
equivalence must be 
identified and adopted. Assess 
if there are suitable 
supplementary measures and 
document the assessment. In 
those cases where no 
supplementary measures are 
suitable, avoid, suspend or 
terminate the transfer.

Identify and adopt 
supplementary 
measures You are required to 

complete any formal 
procedural steps the 
adoption of your 
supplementary 
measure(s) may require, 
depending on the Article 
46 GDPR transfer tool 
you are relying on. You 
may need to consult your 
competent supervisory 
authorities on some of 
them. 

Take formal 
procedural steps 

You are required to re-
evaluate at appropriate 
intervals the level of 
protection afforded to the 
personal data you transfer 
to third countries and to 
monitor if there are any 
developments that may 
affect it. The principle of 
accountability requires 
continuous vigilance of the 
level of protection of 
personal data. 

Re-evaluate at 
appropriate 
intervals 

1 2 3 4 5 6

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-06/cp210103nl.pdf
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012020-measures-supplement-transfer_en
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Waar	partijen	hoogstwaarschijnlijk	de	meeste	tijd	en	energie	in	moeten	gaan	
steken	is	het	beoordelen	en	documenteren	of	aanvullende	maatregelen	nodig	
zijn	voor	de	doorgifte	en	welke	aanvullende	maatregelen	specifiek	nodig	
zijn	voor	de	doorgifte	(stap	3	en	4).	Partijen	moeten	namelijk	beoordelen	of	
desbetreffende	organisaties	in	land(en)	buiten	de	EER	daadwerkelijk	kunnen	
voldoen	aan	de	EU-standaarden	voor	de	bescherming	van	persoonsgegevens.	
Mocht	dat	niet	het	geval	zijn,	dan	moeten	aanvullende	maatregelen	worden	
genomen.	Een	niet-limitatieve	lijst	van	voorbeelden	voor	aanvullende	
maatregelen	zijn	opgenomen	in	Bijlage	2	van	de	aanbevelingen.	De	EDPB	
geeft	aan	dat	niet	alle	aanvullende	maatregelen	even	effectief	zijn	in	iedere	
situatie.	De	partijen	moeten	zelf	beoordelen	welke	aanvullende	maatregelen	
het	meest	effectief	zijn	bij	de	doorgifte	waar	de	aanvullende	maatregelen	op	
van	toepassing	zijn.

1.5 EDPB en EDPS pleiten voor verbod gezichtsherkenning in 
de openbare ruimte

De Europese Commissie heeft in april een voorstel gedaan voor een 
verordening	tot	vaststelling	van	geharmoniseerde	voorschriften	betreffende	
kunstmatige	intelligentie	(AI).	De	regels	moeten	het	gebruik	van	kunstmatige	
intelligentie	aan	regels	binden.	In	het	wetsvoorstel	staat	dat	kunstmatige	
intelligentie	zoals	gezichtsherkenning	mag	worden	ingezet	om	bijvoorbeeld	
criminaliteit tegen te gaan. 

De	European	Data	Protection	Board	(EDPB)	en	de	European	Data	Protection	
Supervisor	(EDPS)	hebben	een	gezamenlijk	advies aangenomen over het 
voorstel van de Europese Commissie voor een verordening tot vaststelling van 
geharmoniseerde	voorschriften	betreffende	AI.	

Volgens	het	gezamenlijk	advies	van	de	EDPB	en	de	EDPS	gaan	de	regels	
die	de	Europese	Commissie	wil	opleggen	aan	het	gebruik	van	AI	niet	
ver genoeg. Gezichtsherkenning en andere real time verwerking van 
biometrische	persoonsgegevens	in	de	openbare	ruimte	moeten	volgens	het	
advies	geheel	verboden	worden.	De	EDPB	en	de	EDPS	vinden	de	risico’s	
van	gezichtsherkenning	te	groot	om	ze	toe	te	staan	in	de	openbare	ruimte.	
Bovendien	willen	zij	een	verbod	op	AI-systemen	die	mensen	indelen	op	basis	
van	bijvoorbeeld	etniciteit,	geslacht	of	seksuele	voorkeur.

Daarbij	stellen	zij	dat	de	voorgestelde	verordening	nog	voor	verbetering	
vatbaar	is,	aangezien	het	wetsvoorstel	niet	voldoende	duidelijk	maakt	wie	de	
wet moet gaan handhaven. Ook de regels omtrent het doorgeven van data 
aan	derde	landen	(buiten	de	EU)	bieden	onvoldoende	duidelijkheid.	Tenslotte	
sluit	de	voorgestelde	verordening,	aldus	het	advies,	nog	niet	goed	aan	op	de	
Algemene	Verordening	Gegevensbescherming	(AVG).

2. NATIONAAL NIEUWS

Hoogtepunten: 

 • Ministerie van BZK wil vooroordelen in overheidsalgoritmen aanpakken
	 •	 AP	geeft	boete	aan	orthodontiepraktijk	voor	onbeveiligd	webformulier
	 •	 AP	roept	onderwijsinstellingen	te	stoppen	met	Google	diensten	te	gebruiken

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1623335154975&uri=CELEX%3A52021PC0206
https://edpb.europa.eu/news/news/2021/edpb-edps-call-ban-use-ai-automated-recognition-human-features-publicly-accessible_en
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2.1 Ministerie van BZK grijpt in om bias in 
overheidsalgoritmen te vermijden

Het	Ministerie	van	Binnenlandse	Zaken	en	Koninkrijksrelaties	(BZK)	komt	
binnenkort	met	een	‘Handreiking	AI-systeemprincipes	voor	non-discriminatie’.	
Dit	blijkt	uit	het	antwoord van demissionair staatssecretaris Knops op 
Kamervragen naar aanleiding van de harde conclusies van de Rekenkamer in 
haar rapport ‘Gekleurde technologie’. 

De	conclusie	van	het	rapport	is	dat	het	gebruik	van	algoritmes	bij	de	gemeente	
Rotterdam	kan	leiden	tot	bevooroordeelde	uitkomsten,	bijvoorbeeld	bij	een	
algoritme	gericht	op	de	bestrijding	van	uitkeringsfraude.	Knops	laat	weten	
dat	gemeenten	in	principe	zelf	verantwoordelijk	zijn	voor	het	gebruik	van	
algoritmen,	maar	dat	BZK	hen	wel	gaat	wijzen	op	die	verantwoordelijkheid.	
Ook	komt	er	hulp	bij	het	verantwoord	inzetten	van	algoritmen.		

Ten	eerste	wil	BZK	de	bewustwording	van	de	betrokken	ambtenaren	
vergroten	door	een	overzicht	van	de	belangrijkste	wetgeving	ten	aanzien	van	
discriminatie	beschikbaar	te	stellen,	en	een	aantal	voorbeelden	van	situaties	te	
schetsen	die	mogelijk	aanleiding	kunnen	geven	tot	discriminatie.	Ten	tweede	
zal	er	een	nationale	AI-cursus	komen	met	de	focus	op	ethiek.

Verder	zal	er	een	impact	assessment	mensenrechten	en	algoritmen	(IAMA)	
worden	ontwikkeld.	Daarmee	kunnen	overheden	in	kaart	brengen	welke	risico’s	
er	bestaan	bij	de	inzet	van	algoritmen.	

Daarnaast	zal	het	gebruik	van	algoritmen	de	komende	jaren	beter	onder	de	
aandacht	worden	gebracht	door	de	overheid.	In	dat	kader	gaat	het	Rathenau	
Instituut	een	inventarisatie	maken	van	de	gebreken	bij	overheidsorganisaties	
wat	betreft	kennis,	capaciteit	en	processen.	

Tenslotte	is	er	een	Rijksbrede	inventarisatie	gestart	naar	het	ongeoorloofd	
gebruik	van	nationaliteit,	etniciteit	en	geboorteplaats	in	systemen	die	worden	
gebruikt	om	risico’s	in	te	schatten.

2.2 De nationale versie van het Digitale Corona Certificaat 

Het	Europese	Digitale	Corona	Certificaat	(DCC)	zal	deze	zomer	worden	ingezet	
om	reizen	binnen	de	EU	te	vergemakkelijken	tijdens	de	pandemie.	Hiervoor	
moeten	medische	gegevens	van	EU-burgers	worden	verwerkt.	Gegevens	
over	iemands	gezondheid	moeten	worden	beschouwd	als	bijzondere	
persoonsgegevens en mogen alleen onder strikte voorwaarden worden 
verwerkt.	Het	ministerie	van	Volksgezondheid	Welzijn	en	Sport	(VWS)	liet	echter	
weten	dat	het	Europese	DCC	bij	het	scannen	van	het	certificaat	meer	medische	
gegevens toont dan Nederland in eerste instantie verlangde. Daarom gaat het 
ministerie	van	VWS	nu	een	nationale	QR-code	invoeren	in	het	coronapaspoort.	

De	Sociaal	Economische	Raad	(SER)	heeft	geadviseerd	de	nationale	QR-
code in te zetten op drukke plekken waar toegangscontrole normaal is. Zoals 
theaters,	stadions	en	musea,	maar	ook	beurzen	en	congressen.	Het	is	de	
bedoeling	dat	de	Nederlandse	variant	van	de	QR-code	minder	medische	

gegevens	bevat	en	alleen	worden	gekoppeld	aan	de	initialen,	de	geboortedag	
en	de	geboortemaand	van	een	gebruiker.	Bovendien	zal	de	Nederlandse	
versie	geen	onderscheid	maken	tussen	een	testbewijs,	een	vaccinatiebewijs,	of	
een	bewijs	dat	de	eigenaar	recent	hersteld	is	van	het	coronavirus.	Volgens	de	
Nederlandse	overheid	zijn	deze	gegevens	voldoende	om	het	doel	te	bereiken.

Het	coronapaspoort	wordt	in	Nederland	onderdeel	van	de	CoronaCheck-
app.	Aan	die	app	zullen	zowel	de	Europese,	als	de	nationale	QR-code	
worden	toegevoegd.	Het	is	de	bedoeling	dat	de	nationale	QR-code	
privacyvriendelijker	is	en	slechts	een	groen	scherm	toont	wanneer	de	eigenaar	
ervan	beschermd	is	tegen	corona.	De	organisatie	die	het	coronapaspoort	
controleert,	kan	op	die	manier	niet	zien	waarom	diegene	beschermd	is	tegen	
het	virus.	Privacygevoelige	informatie	over	vaccins,	tests	of	immuniteit	blijft	dus	
vertrouwelijk.

Ondernemers	en	organisaties	die	te	maken	krijgen	met	het	nationale	DCC,	
zullen	zich	ervan	bewust	moeten	zijn	dat	zij	bijzondere	persoonsgegevens	van	
hun	bezoekers	verwerken.	Ook	zullen	deze	organisaties	een	scanapparaat	en	
de juiste software moeten aanschaffen.

Voor	Nederlanders	die	zich	hebben	laten	vaccineren	en	een	coronapaspoort	
willen,	maar	geen	toestemming	hebben	gegeven	voor	de	opslag	van	hun	
gegevens	in	de	centrale	vaccinatiedatabase	van	het	RIVM,	komt	er	een	apart 
webportaal.

2.3 Taakafbakening Kamercommissie voor Digitale Zaken

De nieuwe vaste  Kamercommissie voor Digitale Zaken	(DiZa)	van	de	Tweede	
Kamer	heeft	op	woensdag	9	juni	vastgesteld	wat	haar	taken,	werkzaamheden	
en	onderwerpen	zijn.	De	commissie	is	opgericht	nadat	vorig	jaar	door	een	
onderzoekscommissie werd geconcludeerd dat commissies digitalisering nu 
vooral	‘erbij’	doen,	en	vaak	geen	gespecialiseerde	ondersteuning	hebben.	

De	bedoeling	van	de	nieuwe	Kamercommissie	voor	DiZa	is	om	meer	grip	te	
krijgen	op	ontwikkelingen	in	de	digitalisering.	Nieuwe	technologieën,	zoals	
kunstmatige	intelligentie,	Big	Data,	robotica,	quantumcomputers,	Internet	
of	Things	en	de	cloud	hebben	namelijk	significante	gevolgen	voor	de	
werkgelegenheid,	veiligheid,	de	democratie,	privacy,	de	verhouding	tussen	
burgers	onderling,	en	tussen	burgers	en	de	overheid.	

Deze	maand	bracht	de	DiZa	met	een	taakafbakening in kaart waar haar focus 
zal	liggen.	Daaruit	is	gebleken	dat	de	DiZa	het	voortouw	gaat	nemen	bij	de	
behandeling	van	digitaliseringsvraagstukken	die	de	commissie	overstijgen.	
Ook	zal	zij	de	huidige	en	toekomstige	ontwikkelingen	op	het	gebied	van	
digitalisering	volgen	en	bewindspersonen	die	verantwoordelijk	zijn	voor	
digitalisering controleren. Daarnaast zal de DiZa andere commissies in de 
Tweede	Kamer	informeren	over	relevante	ontwikkelingen	op	het	gebied	
van digitalisering. Bovendien fungeert de DiZa als aanspreekpunt voor 
digitaliseringskwesties	voor	zowel	het	kabinet	als	maatschappelijke	groepen,	
het	bedrijfsleven	en	de	wetenschap.	

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/06/03/beantwoording-kamervragen-over-bericht-dat-algoritmen-kunnen-leiden-tot-mogelijke-vooringenomenheid
https://rekenkamer.rotterdam.nl/onderzoeken/algoritmes/
https://www.trouw.nl/binnenland/ministerie-van-vws-coronapaspoort-deelt-meer-medische-gegevens-dan-wij-hadden-gewild~b290acb5/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/overige-publicaties/2021/veilig-versneld-open.pdf
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z11251&did=2021D24391
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z11251&did=2021D24391
https://www.tweedekamer.nl/nieuws/kamernieuws/taak-en-thema’s-bekend-voor-commissie-digitale-zaken
https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/20210609_reikwijdte_taakstelling_van_de_commissie_voor_digitale_zaken.pdf
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2.4 De AP geeft orthodontiepraktijk boete voor onbeveiligde 
patiëntenwebsite

De AP heeft een boete	van	12.000	euro	opgelegd	aan	een	orthodontiepraktijk	
voor	een	onbeveiligde	patiëntenwebsite.	Nieuwe	patiënten	van	de	praktijk	
konden	zich	via	een	webformulier	inschrijven.	Om	het	formulier	in	te	vullen	
werden	allerlei	persoonsgegevens	gevraagd,	zoals	het	BSN	en	informatie	over	
iemands	huisarts,	tandarts,	ouders	en	verzekeringsmaatschappij.	

Voor	gegevensbescherming	in	de	zorg	zijn	de	standaarden	extra	hoog.	
Nadat	er	een	klacht	binnen	was	gekomen	bij	de	AP	over	de	website,	besloot	
de	AP	een	onderzoek	te	starten	naar	de	beveiliging	van	de	gegevens	van	
nieuwe	patiënten.	Hieruit	bleek	dat	de	ingevulde	gegevens	via	een	onveilige	
verbinding	naar	de	orthodontiepraktijk	verstuurd	werden.

Bovendien ging het veelal om persoonsgegevens van kinderen. In de 
privacywetgeving	is	duidelijk	dat	kinderen	vallen	onder	de	noemer	‘kwetsbare	
groep’.	Deze	kwetsbare	groepen	genieten	extra	bescherming	op	grond	van	de	
AVG. 

De	orthodontiepraktijk	heeft	bezwaar	gemaakt	tegen	de	opgelegde	boete.	De	
AP	heeft	het	bezwaar	ongegrond	verklaard.	Daartegen	staat	nog	beroep	open	
bij	de	rechtbank.

2.5 De AP heeft bezwaren bij het wetsvoorstel elektronische 
gegevensuitwisseling in de zorg

Het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg verplicht 
zorgverleners	om	in	bepaalde	situaties	gegevens	van	patiënten	elektronisch	
uit te wisselen. De AP heeft bezwaren geuit tegen het wetsvoorstel. De 
toezichthouder	wijst	op	het	risico	dat	zorgaanbieders	in	de	praktijk	gedwongen	
worden	hun	beroepsgeheim	te	doorbreken.	Dit	staat	in	het	wetgevingsadvies	
dat	de	AP	aan	de	minister	van	VWS	heeft	uitgebracht.	

Het eerste risico dat de AP signaleert is dat zorgverleners door de verplichting 
gegevens	te	delen	in	een	feitelijke	dwangpositie	komen.	Dit	kan	hun	medisch	
beroepsgeheim	aantasten.	De	AP	adviseert	dit	risico	te	benoemen	in	de	
toelichting	bij	het	wetsvoorstel	en	daarbij	aan	te	geven	met	welke	maatregelen	
het risico kan worden voorkomen.
Ten	tweede	adviseert	de	AP	alle	beveiligingseisen	samen	te	brengen	in	een	
wettelijke	regeling.	Straks	zijn	de	wettelijke	beveiligingsnormen	in	de	zorg	
namelijk	niet	meer	eenduidig	terug	te	vinden	in	het	Besluit	elektronische	
gegevensverwerking	in	de	zorg	(Begz),	maar	ook	in	de	diverse	AMvB’s	die	op	
het	wetsvoorstel	gebaseerd	zijn.	Door	ze	samen	te	brengen	in	een	regeling	
zullen	de	eisen	goed	te	vinden	zijn,	met	elkaar	samenhangen	en	consistent	zijn.

2.6 Tientallen bedrijven informeerden AP niet over datalek bij 
Ticketcounter

De	Autoriteit	Persoonsgegevens	(AP)	heeft	deze	maand	46	bedrijven	
gewaarschuwd	voor	het	niet	melden	van	een	datalek.	Volgens	de	AP	brachten	
deze	bedrijven	hun	bezoekers	niet	op	de	hoogte	van	een	datalek	bij	de	
ticketleverancier,	waardoor	persoonsgegevens	van	bezoekers	op	straat	
kwamen	te	liggen.	Bovendien	meldden	de	bedrijven	zich	niet	bij	de	AP	toen	
bleek	dat	de	ticketleverancier	de	gegevens	had	gelekt.	Er	waren	organisaties	
die	het	lek	wel	bij	de	AP	hebben	gemeld,	zoals	dierentuinen	Blijdorp,	
Apenheul	en	Dierenpark	Amersfoort.	De	AP	laat	niet	weten	welke	specifieke	
bedrijven	het	lek	niet	hebben	gemeld,	maar	geeft	wel	aan	dat	het	om	grote	en	
kleine	organisaties	gaat,	met	name	in	de	cultuur-	en	entertainmentsector.	

Ticketleverancier	‘Ticketcounter’	kwam	in	februari	erachter	dat	gegevens	
van	honderdduizenden	mensen	per	ongeluk	openbaar	online	stonden.	In	
augustus	2020	heeft	het	bedrijf	een	back-up	gemaakt	van	de	database.	
In	deze	database	stonden	diverse	persoonsgegevens	(NAW-gegevens,	
geslacht,	geboortedatum,	contactgegevens	en	in	sommige	gevallen	het	
bankrekeningnummer)	van	consumenten.	Een	kwaadwillende	heeft	de	
mogelijkheid	gehad	om	bij	deze	back-up	te	komen.	De	gelekte	gegevens	
bleken	ook	verhandeld	te	worden.	

Ticketcounter	zelf	heeft	het	lek	bij	de	AP	gemeld	en	hun	zakelijke	klanten	
actief	op	die	meldplicht	gewezen,	blijkt	uit	de	brief	die	de	toezichthouder	
heeft	verstuurd	aan	de	bedrijven	die	desondanks	geen	actie	ondernamen.	De	
gewaarschuwde	bedrijven	hadden	zich	als	zakelijke	klant	van	Ticketcounter	
moeten	melden	bij	de	AP.

2.7 AP roept J&V en onderwijsinstellingen op te stoppen met 
Google-diensten

De	Autoriteit	Persoonsgegevens	(AP)	heeft	zowel	het	ministerie	van	Justitie	en	
Veiligheid	(JenV)	als	onderwijsinstellingen	geadviseerd	om	bepaalde	diensten	
van	Google	niet	meer	te	gebruiken.

Onderwijsinstellingen
Dit	advies	is	specifiek	gericht	op	alle	diensten	die	vallen	onder	‘Google	
G	Suite	for	Education’.	Deze	dienst	bevat	onder	andere	Classroom,	Meet,	
Gmail,	Calendar,	Drive,	Docs,	Sheets	en	Slides.	In	het	Nederlandse	onderwijs	
worden	deze	Google-diensten	veel	gebruikt	voor,	bijvoorbeeld,	online-
lessen	en	overleg	met	ouders.	De	AP	is	van	mening	dat	onderwijsinstellingen	
niet	voldoende	op	de	hoogte	zijn	van	hoe	en	waar	persoonsgegevens	over	
hun	leerlingen	en	studenten	verwerkt	worden,	voor	welk	doel,	en	met	welke	
grondslag. 

Het advies werd gegeven naar aanleiding van een DPIA uitgevoerd door 
het	SLM	Rijk,	onderdeel	van	ministerie	van	Justitie	en	Veiligheid.	De	DPIA	is	
uitgevoerd	voor	Google	G	Suite	Enterprise	en	G	Suite	for	Education	bij	de	
Hogeschool	van	Amsterdam	en	Rijksuniversiteit	Groningen.	Het	blijkt	dat	de	
risico’s	van	het	gebruik	van	de	Google-diensten	vooral	zitten	in	het	verzamelen	
van metadata door Google. 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-boete-orthodontiepraktijk-vanwege-onbeveiligde-patientenwebsite
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/wetsvoorstel-elektronische-gegevensuitwisseling-zorg-risico-op-aantasting-medisch
https://www.nu.nl/tech/6138752/tientallen-bedrijven-lichtten-bezoekers-niet-in-na-datalek-bij-ticketverkoper.html
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2021/05/31/advies-ap-aan-surf-en-sivon-inzake-google-g-suite-for-education
https://www.sivon.nl/app/uploads/2021/06/SIVON-Updated-G-Suite-for-Education-DPIA-12-March-2021-v1.2.pdf
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Metadata	is	data	over	hoe	een	gebruiker	bepaalde	programma’s	
gebruikt.	Google	heeft	als	standpunt	dat	zij	zichzelf	als	enige	
verwerkingsverantwoordelijke	ziet	voor	metadata.	Dat	betekent	dat	Google	
het	doel	en	de	middelen	van	de	verwerking	bepaalt.	Daarbij	komt	dat	Google	
in	haar	privacy	statement	heeft	opgenomen	dat	het	eenzijdig	de	voorwaarden	
rondom	metadata	kan	aanpassen.	Uit	de	DPIA	blijkt	dat	Google	hier	niet	
voldoende	transparant	over	is.		Dat	zorgt	ervoor	dat	onderwijsinstellingen,	die	
Google	G	Suite	for	Education	gebruiken,	geen	of	onvoldoende	grip	houden	
op	wat	er	met	deze	gegevens	gebeurt.	

In	het	kader	van	deze	privacyrisico’s	is	de	AP	betrokken.	SIVON	en	SURF,	
coöperaties	die	scholen	en	onderwijsinstellingen	ondersteunen	die	DPIA’s	
uitvoeren	op	partijen	die	op	grote	schaal	persoonsgegevens	in	het	onderwijs	
verwerken,	vroegen	advies	aan	de	AP	over	de	privacyrisico’s	bij	het	gebruik	van	
G Suite for Education. 

De	AP	adviseert	op	basis	daarvan	een	pakket	aan	maatregelen	te	
implementeren	die	ervoor	moet	zorgen	dat	onderwijsinstellingen	ook	in	de	
praktijk	zorgdragen	voor	veilig	onderwijs	bij	de	inzet	van	digitale	middelen.	

Concreet wordt geadviseerd een aantal maatregelen uit te voeren die zien op 
de	ondersteuning	van	organisaties,	deze	organisaties	te	informeren	over	hun	
verantwoordelijkheden,	het	verkennen	van	de	middelen	voor	deze	organisaties	
en	dit	onderwerp	op	Europees	niveau	onder	de	aandacht	te	brengen.	Specifiek	
voor	de	situatie	rondom	Google	G	Suite	for	Education,	adviseert	de	AP	haar	
advies	te	communiceren	en	in	kaart	te	brengen	hoeveel	onderwijsinstellingen	
gebruik	maken	van	Google	G	Suite	for	Education.	Dan	kan	worden	onderzocht	
welke	mogelijkheden	onderwijsinstellingen	hebben	om,	door	instellingen	
in	de	diensten	van	Google	Education,	zelfstandig	maatregelen	te	treffen	om	
de	risico’s	te	verkleinen	en	onderwijsinstellingen	te	informeren	over	deze	
mogelijkheden	en	te	stimuleren	deze	maatregelen	zo	snel	mogelijk	door	te	
voeren.	Afhankelijk	van	potentiële	onderhandelingen	door	SURF	en	SIVON,	
kunnen meer maatregelen getroffen worden.

Minister	Slob	en	minister	Van	Engelshoven	(beiden	Onderwijs,	Cultuur	
en	Wetenschap)	hebben	de	Tweede	Kamer	inmiddels	geïnformeerd over 
het	advies.		In	de	Kamerbrief	laten	de	ministers	weten	dat	de	focus	op	het	
advies van de AP om een pakket aan maatregelen aan te nemen waarmee 
onderwijsinstellingen	ook	in	de	praktijk	zorgdragen	voor	veilig	onderwijs	bij	
de inzet van digitale middelen. Daarnaast komt het accent te liggen op het 
advies	om	in	Europees	verband	aandacht	te	vragen	voor	de	positie	van	grote	
leveranciers	van	digitale	leermiddelen	om	de	juiste	waarborgen	te	treffen	voor	
de privacy van leerlingen. 

De	AP	stelt	dat	de	Google-diensten	in	het	nieuwe	schooljaar	niet	meer	gebruikt	
mogen	worden,	als	de	onduidelijkheden	en	privacyrisico’s	van	het	gebruik	
ervan	niet	worden	weggenomen.	Samen	met	SLM	Rijk	zijn	SIVON	en	SURF	
namens	het	onderwijs	in	gesprek	met	Google	over	de	adviezen	van	de	AP.	

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Dit	specifieke	advies	geldt	voor	het	ministerie	van	JenV,	in	het	kader	van	het	
gebruiken	van	de	kantoorapplicaties	van	Google	G	Suite	Enterprise.	In	de	DPIA	
die	is	uitgevoerd	op	deze	specifieke	gegevensverwerkingen	is	aangegeven	
dat	een	aantal	AVG-beginselen	en	artikelen	niet	of	onvoldoende	worden	
ingevuld.	Dit	leidt	bepaalde	risico’s,	zoals	het	gebrek	aan	transparantie,	het	
ontbreken	van	een	grondslag	voor	Google,	ontbrekende	privacycontroles	
voor	beheerders	en	gebruikers	en	de	onmogelijkheid	om	de	rechten	van	
betrokkenen	uit	te	oefenen.

De	AP	adviseert	om	de	volgende	punten	te	identificeren	voordat	Google	G	
Suite Enterprise wordt ingezet:
• Bepalen welke verwerkingen van persoonsgegevens plaatsvinden en 
wat	de	doeleinden	zijn	dat	deze	plaatsvinden;
•	 Welke	partijen	doel	en	middelen	bepalen,	zodat	de	juiste	rolverdeling	
geïdentificeerd	kan	worden	tussen	partijen;	en
•	 Welke	grondslagen	van	toepassing	zijn	voor	de	voorgenomen	
gegevensverwerkingen.

In	ieder	geval	adviseert	de	AP	tegen	de	inzet	van	Google	G	Suite	Enterprise,	
omdat	er	onduidelijkheden	bestaan	op	een	aantal	fundamentele	vragen	die	
beantwoord	moeten	worden.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/06/08/advies-autoriteit-persoonsgegevens-inzake-google-g-suite-for-education
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/06/11/tk-bijlage-advies-aan-jenv
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3. NATIONALE RECHTSPRAAK

Hoogtepunten: 

	 •	 Recht	van	inzage	gedeeltelijk	beperkt	door	niet	ongeloofwaardige	mededeling		
	 	 verwerkingsverantwoordelijke
	 •	 Centrale	Studentenraad	betoogt	onsuccesvol	dat	online	video	surveillance	bij		 	
	 	 tentaminering	in	strijd	is	met	de	AVG	

3.1 ECLI:NL:RVS:2021:1278 – Inzage persoonsgegevens TU 
Delft

Context
Appellant	heeft	het	college	van	bestuur	van	TU	Delft	in	januari	2017	verzocht	
om inzage in de door TU Delft verwerkte persoonsgegevens van appellant. 
Het college heeft op dat verzoek gereageerd met een geprinte versie van wat 
zij	aanduiden	als	het	digitale	dossier	van	de	appellant.	De	appellant	stelt	dat	
dit	dossier	incompleet	is	en	maakt	bezwaar.	Het	college	verklaart	het	bezwaar	
niet-ontvankelijk.	Deze	casus	is	in	april	2019	bij	de	rechtbank	terechtgekomen	
en	zij	beslist	dat	het	college	ten	onrechte	het	bezwaar	niet-ontvankelijk	heeft	
verklaard	en	stelt	dat	het	college	een	besluit	moet	nemen	op	het	bezwaar	van	
appellant.

Het	college	heeft	het	bezwaar	in	juni	2019	ongegrond	verklaard.	Volgens	het	
college is de appellant voldoende in staat gesteld om kennis te namen van 
de verwerkte persoonsgegevens. Verder stelt het college dat appellant niet 
duidelijk	heeft	gemaakt	welke	persoonsgegevens	ontbreken,	zodat	het	college	
ervan uitgaat dat het verstrekte dossier compleet is.

Hoewel	het	eerste	bezwaar	in	2017	onder	de	Wbp	is	genomen,	is	het	
tweede	besluit	op	het	bezwaar	genomen	in	juni	2019,	waardoor	de	AVG	van	
toepassing is.

Beoordeling
De	vraag	is	of	het	college	op	de	juiste	wijze	toepassing	heeft	gegeven	aan	
het	verzoek	tot	inzage.	In	artikel	15	AVG	(het	recht	op	inzage)	staat	dat	de	
betrokkene	recht	heeft	op	een	kopie	van	persoonsgegevens.	Uit	de	AVG	en	
begeleidende	stukken	blijkt	niet	duidelijk	wat	daaronder	wordt	verstaan.	Toch	
is	het	doel	van	artikel	15	wel	duidelijk,	namelijk	dat	de	betrokkene	zich	van	de	
verwerking	van	zijn/haar	persoonsgegevens	op	de	hoogte	moet	kunnen	stellen	
en de rechtmatigheid daarvan kan controleren. Hoe een organisatie deze 
informatie	verstrekt	aan	de	betrokkene	mag	zelf	worden	besloten.

Voor	zover	de	appellant	stelt	dat	het	dossier	incompleet	is,	geldt	volgens	de	
Afdeling	dat	wanneer	een	bestuursorgaan	stelt	dat	na	onderzoek	is	gebleken	
dat	een	bepaald	document	of	bepaalde	persoonsgegevens	niet	of	niet	meer	
onder	het	bestuursorgaan	berust	en	deze	mededeling	niet	ongeloofwaardig	
voorkomt,	dat	het	in	beginsel	aan	de	verzoeker/betrokkene	is	om	aannemelijk	
te	maken	dat	deze	documenten/persoonsgegevens	toch	wel	onder	het	
bestuursorgaan	berusten.

Volgens de Afdeling heeft het college niet ongeloofwaardig toegelicht dat de 
appellant meerdere malen inzage heeft gehad in alle persoonsgegevens en 
heeft	de	appellant	het	tegendeel	niet	aannemelijk	gemaakt.	
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3.2 ECLI:NL:GHAMS:2021:1560 – Inzet van proctoring bij de 
UvA

Context
In	verband	met	de	sluiting	van	de	universiteitsgebouwen	tijdens	de	Covid-19	
lockdown,	heeft	de	Universiteit	van	Amsterdam	(UvA)	onderzoek	gedaan	naar	
de	mogelijkheid	om	software	te	gebruiken	voor	het	surveilleren	van	online	
tentamens.	De	software,	een	vorm	van	video	surveillance,	wordt	ook	wel	
‘online proctoring’ genoemd. De UvA heeft gekozen voor de online proctoring 
organisatie ‘Proctorio’.

Begin april 2020 heeft de UvA een pilot gehouden met drie tentamens voor de 
inzet van online proctoring. Voor deze pilot is ook positief advies ingewonnen 
bij	de	Functionaris	Gegevensbescherming	(FG)	van	de	UvA.	Verder	heeft	de	
UvA	ook	een	DPIA	uitgevoerd	om	de	privacy	risico’s	in	kaart	te	brengen	en	
mitigerende	maatregelen	te	identificeren	en	te	implementeren.

De	Centrale	Studentenraad	van	de	UvA	(CSR)	stuurt	eind	april	2020	een	brief	
waarin	zij	ernstig	bezwaar	aantekent	tegen	het	gebruik	van	online	proctoring.	
De CSR adviseert om een privacy protocol vast te stellen dat aan de student 
wordt verstrekt op het moment van het gegeven van toestemming voor de 
verwerken	van	persoonsgegevens,	dat	geen	‘room	scan’	uitgevoerd	zou	
moeten	worden	voor	het	online	tentamen	begint	en	dat	een	alternatief	
beschikbaar	moet	worden	gesteld	dat	geen	studievertraging	oplevert.

Beoordeling
CSR	betoogt	dat	het	inzetten	van	online	proctoring	via	Proctorio	niet	voldoet	
aan	de	vereisten	van	de	AVG.	Het	ontbreekt	aan	de	noodzaak	tot	het	inzetten	
van	dit	soort	surveillance	software,	er	worden	meer	persoonsgegevens	
verwerkt	dan	strikt	noodzakelijk	voor	het	doel,	er	zijn	voldoende	alternatieven,	
er	is	gebrek	aan	transparantie	en	veiligheid	en	er	worden	zonder	grond	
bijzondere	persoonsgegevens	verwerkt.

De UvA stelt dat wel wordt voldaan aan de vereisten van de AVG en het hof 
deelt dit standpunt. Volgens het hof heeft de UvA voldoende aangetoond 
dat	fraudebestrijding	bij	online	tentamens	noodzakelijk	is	om	een	eerlijke	en	
betrouwbare	tentaminering	te	waarborgen.

De	CSR	stelt	alternatieven	voor,	zoals	het	beeld	en	geluid	slechts	af	en	toe	op	
te	nemen	of	het	beeld	deels	vaag	te	maken.	Het	hof	stelt	dat	de	CSR	daarbij	
over het hoofd ziet dat op deze manier achteraf minder zeker is of wel of niet 
sprake is geweest van fraude. 

Verder	stelt	de	CSR	dat	mogelijk	sprake	is	van	de	registratie	van	
oogbewegingen	en	gezichtsherkenning	en	dat	sprake	is	van	gedragscontrole.	
Het	hof	stelt	dat	deze	elementen	niet	leiden	tot	doeloverschrijding.	Verder	
stelt	zij	ook	de	enkele	mogelijkheid	dat	de	verzamelde	gegevens	andere	
verwerkingen	mogelijk	kunnen	maken	niet	direct	betekent	dat	daarvan	uit	kan	
worden	gegaan.	Verder	heeft	het	CSR	ook	geen	concrete	aanwijzingen	dat	die	
verwerkingen plaatsvinden.

De	CSR	benoemt	dat	voldoende	alternatieven	beschikbaar	zijn,	maar	het	hof	

van	die	alternatieven	zijn.	Het	CSR	heeft	ook	niet	concreet	gemaakt	dat	voor	
elk	soort	tentamen	een	werkbaar	en	voldoende	fraudebestendig	alternatief	
bestaat.	Als	laatste	heeft	de	CSR	ook	onvoldoende	aannemelijk	gemaakt	dat	
andere	organisaties,	zoals	Proctorio	of	de	Amerikaanse	inlichtingendiensten,	
de persoonsgegevens kunnen raadplegen.

Het hof stelt dat al met al de conclusie is dat onvoldoende grond is voor 
toewijzing	van	de	vordering	van	CSR.
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4. WERELDWIJDE ONTWIKKELING

Hoogtepunten: 

	 •	 Franse	rechter	legt	hoge	boete	op	aan	IKEA	wegens	spionage	op	werknemers
	 •	 ICO	bezorgd	over	mogelijk	misbruik	bij	live	gezichtsherkenning
	 •	 NGO	Schrems	dient	500	klachten	in	wegens	strijdige	‘cookie	banners’

4.1 Franse rechter legt boete op aan IKEA wegens 
bespioneren van en inzien bankgegevens werknemers 

Naar het oordeel	van	de	Franse	rechter	is	IKEA	schuldig	aan	het	onbehoorlijk	
verzamelen van persoonsgegevens van haar Franse werknemers. De rechter 
legt	daarom	een	boete	op	aan	de	grootste	meubelzaak	van	€	1,2	miljoen.	
Daarnaast	ontvangt	de	voormalige	CEO	van	het	bedrijf	een	boete	van	circa	€	
50.000,	-.	

Ikea	werd	ervan	beschuldigd	de	privacy	van	haar	werknemers	te	schenden	
door	het	inzien	van	financiële	gegevens	van	werknemers	en	soms	zelfs	het	
gebruik	make	van	nep-werknemers	om	het	personeel	te	rapporteren.	

Vakbonden	verklaarden	dat	IKEA	de	informatie	van	haar	werknemers	inzag	
om	in	sommige	gevallen	leiders	van	vakbonden	als	doelwit	te	gebruiken,	of	
geschillen met klanten in IKEA’s voordeel te laten uitvallen.

In	totaal	stonden	15	personen	terecht.	Een	deel	daarvan	is	vrijgesproken	en	het	
resterende	gedeelte	werd	schuldig	bevonden	van	het	onrechtmatig	verwerken	
van	de	betreffende	persoonsgegevens.	

De	Franse	tak	van	IKEA	heeft	inmiddels	de	inzagepraktijken	publiekelijk	
afgekeurd	en	verontschuldigingen	aangeboden	aan	de	betrokken	werknemers.

4.2  Ierse belangenorganisaties richt pijlen op Amazon, 
Google, Facebook in rechtszaak

De	Irish	Council	for	Civil	Liberties	(ICCL)	spant een rechtszaak aan tegen de 
grootste	platformen,	waaronder	Google,	Facebook,	Amazon,	Twitter	en	de	
gehele online adverteer en tracking industrie. 

De	ICCL	betwist	hiermee	de	praktijken	van	de	platformen	en	levert	bewijs	
aan	waaruit	blijkt	dat	deze	Big	Tech	spelers	geheime	dossiers	opbouwen	
over	elke	gebruiker.	De	dossiers	bevatten	informatie	over	iemands	mentale	
gezondheid,	financiële	situatie	en	zelfs	of	iemands	kind	al	dan	niet	verstandelijk	
of	lichamelijk	beperkt	is.

De	rechtszaak	richt	zich	op	‘Real-Time	Bidding’,	wat	een	digitaal	
adverteersysteem is waarmee organisaties persoonsgegevens ontvangen. 
De	ontvangen	informatie	kan	hoogst	gevoelig	zijn,	en	uit	het	aangeleverde	
bewijs	blijkt	dat	er	geen	technische	maatregelen	getroffen	zijn	om	de	
mogelijkheden	van	organisaties	te	beperken,	waaronder	wat	ze	doen	met	de	
persoonsgegevens en met wie ze deze gegevens delen. ICCL stelt dat deze 
datalekken miljoenen keren plaatsvinden zoals de industriedocumentatie 
aanwijst.

De	wederpartij	omvat	onder	meer	IAB	TechLab,	die	de	regelgeving	bepaalt	
voor	de	wereldwijde	digitaal	adverteren	industrie	en	in	het	bijzonder	Google	
en	Facebook.

https://www.businessinsider.com/ikea-france-fine-spying-on-workers-scandal-2021-6?international=true&r=US&IR=T
https://www.iccl.ie/news/press-announcement-rtb-lawsuit/


24 25

4.3 Toezichthouder Noorwegen beboet bank wegens nalaten 
verrichten risicobeoordeling

Hoewel	Noorwegen	geen	EU-lidstaat	is,	is	het	wel	onderdeel	van	de	Europese	
Economische	Ruimte	en	heef	het	wet-	en	regelgeving	van	toepassing	die	gelijk	
is	aan	de	AVG.	De	Datatilsynet,	de	Noorse	privacy	toezichthouder,	kondigde	in	
een persbericht	aan	een	boete	op	te	leggen	aan	BRAbank	van	bijna	€	40.000,	-	
voor	het	niet	verrichten	van	een	risicobeoordeling	en	het	invoeren	van	gepaste	
technische	maatregelen	bij	het	lanceren	van	een	klantenportaal.	

In het boetebesluit concludeert de Noorse toezichthouder dat sommige 
klanten	van	de	bank	in	staat	waren	om	klantgegevens	van	andere	klanten	in	
te	zien	na	het	beschikbaar	stellen	van	het	klantenportaal.	Dit	klantenportaal	
was	toegankelijk	voor	500	personen.	Daarnaast	constateerde	de	Datatilsynet	
dat	BRAbank	de	schending	had	kunnen	voorkomen	door	wel	de	juiste	
maatregelen in acht te nemen.  Met de overtredingen van de AVG voldeed 
de	bank	niet	aan	haar	verplichtingen	als	verwerkingsverantwoordelijke	en	het	
treffen	van	beveiligingsmaatregelen.

4.4 Zweedse toezichthouder beboet medisch bedrijf wegens 
datalek

De	IMY,	de	Zweedse	toezichthouder	legt	een	boete	op	van	€1,2	miljoen aan 
medisch	bedrijf,	MedHelp.	De	IMY	beboet MedHelp wegens het opnemen en 
opslaan	van	telefonische	oproepen	op	een	onveilig	geconfigureerde	server;	de	
server	gebruikte	bijvoorbeeld	geen	wachtwoordverplichting	ter	bescherming.	
Uit	nader	onderzoek	kwam	naar	voren	dat	onbevoegde	gebruikers	toegang	
hadden	tot	meerdere	oproepen	en	deze	mogelijk	geconverteerd	hebben	naar	
duizenden	audiobestanden.

Het	datalek	werd	ontdekt	door	een	Zweedse	journalist,	die	de	tip	ontving	
van	een	anonieme	bron.	Vervolgens	verrichtte	IMY	nader	onderzoek	en	
constateerde de schendingen van de AVG en schending van de Zweedse 
patiëntgegevenswet.

Gezien MedHelp de gecentraliseerde zorgverlener en 
verwerkingsverantwoordelijke	is,	houdt	het	IMY	de	organisatie	volledig	
verantwoordelijk	voor	alle	schendingen	en	verplicht	hen	de	gepaste	technische	
en organisatorische maatregelen te treffen om in de toekomst te garanderen 
dat	dergelijke	gevoelige	persoonsgegevens,	niet	langer	beschikbaar	zijn	
voor	derden.	MedHelp	maakte	voor	hun	telefonische	hulplijn	gebruik	van	een	
bedrijf	als	verwerker.	Dit	bedrijf	nam	vervolgens	een	andere	partij	in	dienst	als	
sub-verwerker,	gevestigd	in	Thailand.	Deze	bedrijven	voldeden	niet	aan	de	
eisen	van	gegevensbeveiliging.	Omdat	het	Thaise	bedrijf	niet	onder	Zweedse	
wetgeving	valt,	is	enkel	de	verwerker	gehouden	om	een	bestuurlijke	boete	van	
ongeveer	€	64.000,	-	te	betalen.	

IMY	stelt	dat	Medhelp	als	enige	verwerkingsverantwoordelijke	verplicht	was	om	
de relevante autoriteiten en getroffen personen van het datalek in te lichten. Uit 
de	bevindingen	blijkt	dat	IMY	verschillende	meldingen	had	ontvangen	waaruit	
blijkt	dat	partijen	niet	wisten	wie	de	verwerkingsverantwoordelijkheid	had	in	
deze situatie.

4.5 NGO Max Schrems dient 500 AVG klachten in over 
onrechtmatig gebruik van ‘cookie banners’

De	organisatie	van	Max	Schrems,	‘None	of	your	business’	(Noyb),	dient maar 
liefst 500 klachten in	bij	verschillende	bedrijven	over	het	onrechtmatig	gebruik	
van	zogenaamde	‘cookie	banners’.	Uit	onderzoek	van	de	organisatie	blijkt	dat	
veel	cookie	banners	niet	aan	de	AVG-vereisten	voldoen.	

Naar	aanleiding	hiervan,	ontwikkelde	Noyb	software	die	meerdere	typen	
onrechtmatige	cookie	banners	herkent	en	automatisch	een	klacht	genereert.	
Het	juridische	team	van	Noyb	onderzoekt	elke	website,	terwijl	de	software	de	
klacht	opstelt.	Bedrijven	ontvangen	vervolgens	een	informele	klacht	per	mail	
en	krijgen	bijgaand	een	stappengids	hoe	zij	wel	aan	de	wet	kunnen	voldoen.	

Ondanks	de	golf	aan	opgestelde	klachten,	geeft	Noyb	de	bedrijven	een	
termijn	om	alsnog	te	voldoen	aan	Europese	wet-	en	regelgeving	alvorens	een	
officiële	klacht	in	te	dienen.	Indien	bedrijven	ervoor	kiezen	om	hun	instellingen	
niet	te	wijzigen	binnen	een	maand,	dient	Noyb	een	officiële	klacht	in	bij	de	
betreffende	toezichthouder.

De	meest	voorkomende	klachten	hadden	betrekking	op	het	intrekken	van	
verleende	toestemming,	geen	knop	om	alle	cookies	af	te	wijzen	in	de	cookie	
banner	en	het	plaatsen	van	misleidende	knoppen	om	website	bezoekers	wel	te	
laten	instemmen	met	de	cookies,	ook	wel	‘nudging’	genoemd.

Noyb	beoogt	dit	systeem	voor	een	jaar	lang	te	hanteren	met	als	doel	10.000	
websites	te	controleren.	

4.6 ICO bezorgd over misbruik live gezichtsherkenning

De	Britse	privacytoezichthouder,	ICO,	heeft	in	een	rapport 
onderzoeksresultaten	gepubliceerd	over	het	gebruik	van	live	
gezichtsherkenning	in	het	Verenigd	Koninkrijk.	In	dit	onderzoek	werden	6	
organisaties	onderzocht	die	gebruik	maken	van	live	gezichtsherkenning.	Uit	het	
onderzoek	blijkt	onder	meer	het	volgende:

•	 Verwerkingsverantwoordelijken	konden	niet	aantonen	dat	live		 	 	
	 gezichtsherkenning	noodzakelijk	is	voor	het	doeleinde	dat	zij	voor	ogen			
	 hadden;
•	 Privacy	by	design	en	privacy	by	default	principes	waren	niet	in	acht		 	
	 genomen;
• In de DPIA’s die waren uitgevoerd is weinig tot geen rekening gehouden  
	 met	de	effectiviteit	van	het	gebruik	van	live	gezichtsherkenning	voor	de			
	 beoogde	doeleinden;
•	 Bij	het	gebruik	van	live	gezichtsherkenning	op	publieke	locaties	
	 was	geen	sprake	van	toestemming	van	betrokkenen,	keuze		 	 	
	 voor	betrokkenen,	informatie	voor	betrokkenen	of	controle	over	de		 	
	 persoonsgegevens	voor	betrokkenen.

In een blog	van	Elizabeth	Denham,	de	Information	Commissioner,	stelt	zij	zeer	
bezorgd	te	zijn	over	de	potentie	van	live	gezichtsherkenning.	“When	sensitive	
personal	data	is	collected	on	a	mass	scale	without	people’s	knowledge,	choice	

https://www.datatilsynet.no/aktuelt/aktuelle-nyheter-2021/gebyr-til-brabank-asa/
https://www.datatilsynet.no/contentassets/28e9c4b1562743debffbc9ab253f3db2/vedtak-om-overtredelsesgebyr---brabankasa.pdf
https://www.technadu.com/swedish-data-protection-authority-fines-medical-service-1-2-million-euro-data-leak/283698/
https://www.imy.se/globalassets/dokument/beslut/2021/2021-06-07-beslut-medhelp.pdf
https://noyb.eu/en/noyb-aims-end-cookie-banner-terror-and-issues-more-500-gdpr-complaints
https://noyb.eu/en/noyb-aims-end-cookie-banner-terror-and-issues-more-500-gdpr-complaints
https://ico.org.uk/media/for-organisations/documents/2619985/ico-opinion-the-use-of-lfr-in-public-places-20210618.pdf
https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-events/news-and-blogs/2021/06/information-commissioner-s-opinion-live-facial-recognition-technology/
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In	het	rapport	noemt	de	ICO	de	belangrijkste	voorwaarden	voor	
verwerkingsverantwoordelijken	die	live	gezichtsherkenning	inzetten:
• De	verwerkingsverantwoordelijke	moet	een	specifiek,	uitdrukkelijk	en	

legitiem	doel	identificeren,	voordat	live	gezichtsherkenning	wordt	ingezet	in	
de	publieke	ruimte;

• De	verwerkingsverantwoordelijke	moet	een	legitieme	juridische	grondslag	
hebben	en	aan	de	voorwaarden	van	die	grondslag	voldoen;

• De	verwerkingsverantwoordelijke	moet	de	juiste	voorwaarden	
identificeren	waaraan	zij	moet	voldoen	bij	het	verwerken	van	bijzondere	
persoonsgegevens	en	strafrechtelijke	persoonsgegevens	in	verband	met	
live	gezichtsherkenning	en	aan	die	voorwaarden	voldoen;

• Het	gebruik	van	live	gezichtsherkenning	moet	noodzakelijk	zijn	en	op	
effectieve en doelmatige manier worden ingezet.

4.7 Britse taskforce publiceert rapport voor vervangend 
juridisch kader van AVG

De	Britse	Taskforce	Innovation,	Growth	and	Regulatory	Reform	publiceerde 
deze	maand	een	rapport	over	hoe	het	Verenigd	Koninkrijk	na	de	Brexit	een	
hernieuwde	benadering	naar	regulering	kan	aannemen.	

Het rapport	bevat	aanbevelingen	aan	de	Britse	premier	Boris	Johnson.	In	het	
bijzonder	bevat	het	rapport	de	aanbeveling	en	het	voorstel	voor	een	nieuw	
juridisch	kader	voor	gegevensbescherming,	genaamd	‘UK	Framework	of	
Citizen Data Rights’. Dit kader dient de AVG te vervangen na de Brexit. In de 
aanbevelingen	stelt	de	Taskforce	dat	deze	hervorming	van	regulering	sterkere	
rechten	en	bevoegdheden	dient	toe	te	kennen	aan	consumenten	en	burgers.	
Hiermee	beoogt	de	Taskforce	een	verantwoordelijkheid	toe	te	schrijven	aan	
bedrijven	die	gebruik	maken	van	persoonsgegevens	en	hiermee	data	voor	
innovatie	en	maatschappelijk	belang	vrijstellen.	

De Taskforce uit daarnaast haar zorgen in het rapport dat de Britse AVG dient 
te	worden	herzien	voor	kunstmatige	intelligentie	(AI)	en	‘growth	sectors’	om	de	
innovatie	in	het	Verenigd	Koninkrijk	te	faciliteren.	Tot	slot	stelt	de	Taskforce	in	
haar	aanbevelingen	aan	om	artikel	22	van	de	AVG,	het	verbod	op	uitsluitend	
geautomatiseerde	besluitvorming,	volledig	te	verwijderen.	Hiermee	kan	de	
focus	komen	te	liggen	op	de	legitimiteit	van	geautomatiseerde	besluitvorming.	
Met	richtsnoeren,	opgesteld	door	de	Britse	toezichthouder,	de	Information	
Commissioner’s	Office,	over	de	toepassing	van	deze	toetsing	en	overige	
beginselen	daarbij	inbegrepen.	

 

https://www.gov.uk/government/publications/taskforce-on-innovation-growth-and-regulatory-reform-independent-report
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/994125/FINAL_TIGRR_REPORT__1_.pdf

