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Beste lezer,
De laatste maanden is vrijwel iedere maand een hoge boete opgelegd aan een
grote private organisatie, waaronder Amazon en TikTok. Deze maand is niet anders.
In deze editie van de kennisdeling gaan we in op de boete van 225 miljoen euro
die WhatsApp is opgelegd en het bindend besluit van de EPB die hieraan vooraf is
gegaan.
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Ook zijn er interessante uitspraken gedaan door de nationale rechters in de
zaak omtrent datadiefstal bij de GGD en in de zaak omtrent het ontbreken
van een wettelijke grondslag bij een zorgverzekeraar voor het opvragen van
gezondheidsgegevens bij een zorgaanbieder.
Natuurlijk staan de internationale ontwikkelingen ook niet stil deze maand. Zo
heeft de premier van het Verenigd Koninkrijk, Boris Johnson, aangekondigd een
alternatief voor de AVG te willen ontwikkelen. Hij stelt dat de huidige Europese
privacywetgeving te streng is en innovatie in de weg staat. Daarnaast hebben
verschillende overheidsinstanties aangekondigd te stoppen met het gebruik van
Facebook. Ook komen wij terug op een ontwikkeling die in de vorige kennisdeling
naar voren is gekomen, namelijk de kinderpornodetectie van Apple. Apple heeft
namelijk aangekondigd de invoering van deze detectie uit te stellen totdat de
software verbeterd is.
Al met al genoeg ontwikkelingen op privacy- en gegevensbeschermingsgebied zo
aan het einde van de zomer. Ik wens u dan ook veel leesplezier!
Bart Schermer, Partner Considerati

2

3

TOELICHTING
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.

1. EUROPEAN DATA PROTECTION BOARD 		
EN EUROPESE INSTELLINGEN
Hoogtepunten:
•
WhatsApp krijgt boete van 225 miljoen euro na bindend besluit van EDPB
•
EDPB richt taskforce op voor coördinatie van klachten over cookiebanners door
		
NOYB
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Whatsapp heeft aangegeven tegen de boete in bezwaar te gaan, omdat ze
van mening is dat de boete disproportioneel is. Ze geeft aan sinds 2018 veel
moeite te hebben gedaan om de privacyverklaringen transparanter en beter
leesbaar te maken.

1.1 WhatsApp krijgt boete van 225 miljoen euro voor
overtreden AVG
De Data Protection Commission (DPC) - de Ierse privacytoezichthouder – legt
WhatsApp een boete van 225 miljoen euro op. De chatapp voldoet namelijk
niet aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) omtrent transparantie en informatievoorzienig. De DPC wilde in
eerste instantie een lagere boete opleggen, maar 8 andere Europese
privacytoezichthouders (waaronder de Autoriteit Persoonsgegevens) maakten
hiertegen bezwaar: het bedrag moest worden verhoogd. Uiteindelijk werd de
zaak voorgelegd aan de European Data Protection Board (EDPB).

1.2 EDPB richt taskforce op voor coördinatie van reacties op
klachten over cookiebanners
Eind mei werd bekend dat None of your business (“NOYB”) meer dan 500
klachten heeft ingediend bij bedrijven die onwettig cookiebanners gebruiken.
Op grond van de AVG moeten gebruikers van een website een duidelijke
optie krijgen om toestemming te geven voor de plaatsing van cookies, veel
cookiebanners voldoen hier niet aan. NOYB heeft software ontwikkeld die
deze onwettige cookiebanners opspoort, herkent en automatisch klachten
genereert. Na indiening van meer dan 500 klachten bij bedrijven is 42%
van alle onwettige cookiebanners binnen 30 dagen aangepast. Nog niet
alle schendingen zijn volgens NOYB aangepakt en daarom heeft NOYB 422
klachten ingediend bij tien verschillende privacytoezichthouders. De EDPB
heeft, tijdens de laatste plenaire vergadering, besloten een taskforce op te
richten om reacties te coördineren op klachten over cookiebanners die door
NOYB bij meerdere privacytoezichthouders zijn ingediend. De taskforce
is opgericht op grond van artikel 70, lid 1, sub u AVG. Het doel van deze
taskforce is samenwerking, uitwisseling van informatie en ‘best practices’ te
bewerkstelligen en te verbeteren.

De bezwaar makende toezichthouders waren van mening dat het onderzoek
van de DPC te beperkt was, omdat niet alle gegevensverwerkingen van
WhatsApp onderwerp waren van het onderzoek. Omdat de toezichthouders
er onderling niet uitkwamen, zijn zij naar de EDPB gestapt. De EDPB heeft
besloten dat de DPC het boetebesluit moest wijzigen voor wat betreft de
inbreuken op de transparantieverplichting van WhatsApp, de berekening van
de geldboete en de termijn voor de naleving door WhatsApp. De DPC heeft
de hoogte van de boete uiteindelijk vastgesteld op 225 miljoen euro.
De reden dat DPC een boete aan WhatsApp heeft opgelegd is omdat
het bedrijf niet voldoet aan de vereisten die gelden voor transparantie
en informatievoorziening uit de AVG. Het gaat hierbij om het informeren
van gebruikers over de verwerking van hun persoonsgegevens en het
uitwisselen van gegevens met andere Facebookbedrijven (in 2014 is
WhatsApp overgenomen door Facebook). Op grond van artikel 5 AVG dienen
persoonsgegevens verwerkt te worden op een rechtmatige, behoorlijke
en transparante wijze en dient dataminimalisatie te worden doorgevoerd.
WhatsApp geeft aan gegevens te delen met andere onderdelen van Facebook,
zoals Instagram. Echter, het is hierbij niet duidelijk in hoeverre gebruikers dit
moeten accepteren voordat zij gebruik kunnen maken van de chatapp. De
gebrekkige informatievoorziening richting de gebruikers heeft invloed op de
mate waarin de gerechtvaardigde belangen van WhatsApp worden begrepen
door gebruikerrs. Dit heeft een overtreding van artikel 13 AVG tot gevolg.

1.3 Oude versies van SCC’s niet langer geldig
Per eind september 2021 zijn de oude versies van de Standard Contractual
Clauses (SCC’s) voor de doorgifte van persoonsgegevens niet langer geldig
voor nieuwe samenwerkingen. Vanaf 27 september mogen alleen nieuwe
standaard modelcontractbepalingen worden ingezet als waarborg voor de
doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte
(EER). Partijen moeten per direct oude SCC’s aanpassen, anders is er geen
geldige waarborg voor doorgifte naar landen buiten de EER.

Een ander deel van de overtredingen in het boetebesluit heeft betrekking
op personen die WhatsApp niet gebruiken. De telefoonnummers van
deze personen worden namelijk wel verwerkt door WhatsApp doordat
WhatsApp de telefoonnummers uit de contactenlijsten van gebruikers
verwerkt en gehashed opslaat. Hashing is een vorm van pseudonimisering,
waardoor de telefoonnummers niet direct als telefoonnummer worden
bewaard. Pseudonimisering betekent echter dat nog steeds sprake is van
persoonsgegevens, want de persoon de ‘sleutel’ om de pseudonieme
persoonsgegevens te ontsleutelen kan de telefoonnummers alsnog inzien. Het
is onbekend wie toegang heeft tot deze sleutels, maar het is aannemelijk dat
WhatsApp toegang heeft op deze manier.
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2.1 Consumentenbond en Stichting Massaschade &
Consument slepen TikTok voor de rechter
De Consumentenbond spant samen met stichting Take Back Your Privacy
(TBYP) een rechtszaak aan tegen TikTok, omdat ze van mening zijn dat de app
gegevens van kinderen op een onrechtmatige wijze verzamelt en verhandelt.
Daarnaast sleept stichting Massaschade & Consument het platform voor de
rechter, omdat het op onrechtmatige wijze gegevens van gebruikers zou
verzamelen en doorverkopen.
De Consumentenbond en stichting TBYP stellen dat de Chinese app gegevens
zoals telefoonnummers, geboortedata en e-mailadressen van minderjarigen
verzamelt zonder de daarvoor vereiste toestemming van hun ouders.
Daarnaast zouden ook bijzondere en gevoelige persoonsgegevens van hen
zijn opgeslagen. Hierbij kan gedacht worden aan biometrische gegevens
voor gezichtsherkenning, seksuele voorkeur of religieuze overtuiging. Niet
alleen werden deze gegevens door TikTok gebruikt om persoonsgerichte
advertenties aan te bieden, maar werden deze ook gebruikt voor commerciële
doeleinden: in de algemene voorwaarden van de app staat bijvoorbeeld dat
TikTok video’s (gedeeltelijk) mag overnemen van content creators om reclame
te maken, zonder dat aan hen een vergoeding verschuldigd is.
De Consumentenbond en TBYP stellen dat in Nederland de privacy van
anderhalf miljoen minderjarigen is geschonden. Ze eisen daarom dat het
sociale platform een schadevergoeding betaalt van 2 miljard euro wat
verdeeld moet worden over de gedupeerde kinderen. Er wordt gedacht aan
1500 euro voor elk kind dat jonger dan 13 jaar was toen het TikTok begon te
gebruiken, 1250 euro voor kinderen die tussen de 13 en 15 jaar waren en 1000
euro voor kinderen die op dat moment 16 of 17 jaar oud waren. Daarnaast
vorderen de belangenorganisaties dat TikTok stopt met het verzamelen van
persoonsgegevens van minderjarigen en dat TikTok alle data dat illegaal is
verkregen verwijdert.

2. NATIONAAL NIEUWS
Hoogtepunten:
•
Consumentenbond en Stichting Massaschade & Consument spannen rechtszaken
		aan tegen TikTok
•
Nieuwe privacy-afspraken met Google gemaakt voor gebruik van workspace op
		scholen
•
Privacy-experts zijn bezorgd over de anti-fraude aanpak van het kabinet
•
Autoriteit Persoonsgegevens krijgt geen budgetverhoging voor 2022
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De eis van stichting Massaschade & Consument ligt nog een stuk hoger. Zij
eist dat TikTok 6 miljard euro schadevergoeding betaalt aan haar gebruikers
in Nederland. Volgens de stichting verzamelt TikTok op grote schaal
persoonsgegevens om daarmee profielen te maken en deze vervolgens
deelt met adverteerders. Voorts stelt de stichting dat reclame op de app
onherkenbaar is, omdat geen onderscheid wordt gemaakt tussen video’s
en advertenties. Tot slot zou TikTok persoonsgegevens van gebruikers in
Nederland doorgeven aan landen met minder goede waarborgen voor
databescherming, zoals de VS. De stichting Massaschade & Consument
komt op voor de belangen van alle Nederlandse gebruikers, waar de
Consumentenbond en TBYP vooral opkomt voor de belangen van kinderen.
Dit zijn niet de enige schadeclaims die TikTok in Nederland aan haar broek
heeft hangen. Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI) eiste begin juni
ook al 1,4 miljard Euro wegens het overtreden van verschillende Europese
privacy- en consumentenregelgeving en wegens het niet nakomen van
transparantieverplichtingen die voortvloeien uit de AVG.
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Bovendien zijn verschillende nationale toezichthouders gestart met
onderzoeken naar de praktijken van de Chinese app. In juli legde de
Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (AP) nog een boete van 750.000
euro op. De reden hiervoor was dat de privacyvoorwaarden alleen in het
Engels werd aangeboden aan Nederlandse kinderen, wat een overtreding van
artikel 12 van de AVG opleverde. Ook de Ierse toezichthouder (de DCP) heeft
bekendgemaakt twee onderzoeken te starten naar het platform. Het eerste
onderzoek ziet op de vraag of TikTok zich houdt aan de regels van de AVG
omtrent het verzamelen van gegevens van minderjarigen. Het tweede wat de
DCP wil onderzoeken is of TikTok zich met het vesturen van data naar onder
andere China zich houdt aan de Europese privacyregelgeving.

2.3 Zorgverzekeraar CZ andere werkwijze na onderzoek
Autoriteit Persoonsgegevens
De Autoriteit Persoonsgegevens (‘AP’) heeft in februari 2020 een last onder
dwangsom aan zorgverzekeraar CZ opgelegd. De reden voor deze last
onder dwangsom betreft de werkwijze bij machtigingsaanvragen bij CZ.
Bij een machtigingsaanvraag vraagt een verzekerde vooraf akkoord aan de
zorgverzekeraar voor de vergoeding van bepaalde zorg. CZ verwerkte meer
medische gegevens dan noodzakelijk om deze aanvragen te beoordelen bij
verzekerden die medisch-specialistische revalidatiezorg nodig hadden.
Inmiddels werkt CZ met een nieuwe leidraad voor de beoordeling van deze
machtigingsaanvragen. CZ heeft op dit punt voldoende verbeteringen
doorgevoerd volgens de AP. Volgens de privacywaakhond legt CZ nu veel
beter aan verzekerden uit welke medische gegevens zij verzamelen en voor
welk doel dit gebeurt. Daarnaast waarborgt CZ met deze nieuwe leidraad
dataminimalisatie.

2.2 Nieuwe privacy-afspraken met Google: Workspace op
scholen
Google stond de afgelopen maanden onder hoge druk na het uitvoeren van
een DPIA door onderwijsvertegenwoordigers Surf en SIVON, waaruit naar
voren kwam dat het niet duidelijk was welke persoonsgegevens werden
verwerkt voor welke doeleinden. Ook de grondslagen voor de verwerking
waren niet helder omschreven. Daarnaast was bij het merendeel van de
verwerkingen niet duidelijk wie verwerkingsverantwoordelijke en wie verwerker
was.

In totaal hebben 12 verzekerden een klacht ingediend bij de AP over de
verwerking van hun persoonsgegevens bij CZ. Zij waren van mening dat CZ
te veel medische gegevens van hen verwerkte. CZ heeft de desbetreffende
medische gegevens van deze verzekerden inmiddels verwijderd. De AP zegt
tevreden te zijn met de stappen die CZ heeft gezet. De nieuwe leidraad kan als
blauwdruk gelden voor de gehele zorgverzekeringssector.

De DPIA werd aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) voorgelegd voor
advies. De toezichthouder heeft onderwijsinstellingen op het matje geroepen
en het gebruik van onderwijsproducten van Google, zoals Gmail en Classroom,
stopgezet. Het bedrijf kreeg de kans om nieuwe afspraken te maken, om zo
een algeheel verbod te voorkomen. Inmiddels is het Google gelukt om nieuwe
privacy-afspraken te maken met Surf en SIVON om de privacyrisico’s in de
onderwijssector te verhelpen. De zogeheten ‘Workspace for Education’ treedt
in werking.

2.4 Privacy-experts bezorgd over anti-fraude aanpak kabinet
Verschillende experts hebben hun zorgen uitgesproken over een mogelijk
nieuwe algemene maatregel van bestuur die het mogelijk maakt dat meer
partijen toegang krijgen tot de Basisregistratie Personen (BRP). Onder
andere Renske Leijten van de SP maakt zich zorgen hierover. Het doel van de
maatregel is het bestrijden van verschillende vormen van fraude. Het gevolg
kan echter zijn dat met de gegevens van fraudeurs zwarte lijsten worden
gecreëerd en hiervoor heeft de AP strenge voorwaarden gesteld. Wanneer de
nieuwe maatregel van bestuur ingevoerd zou moeten worden is onbekend, het
bevindt zich nog in de voorbereidende fase.

De afspraken omvatten contractuele, organisatorische en technische
maatregelen, die samen de privacyrisico’s weg moeten nemen. De gegevens
van de leerlingen worden niet meer gebruikt voor advertentiedoeleinden
of voor data-analyses. Daarnaast kunnen scholen uitschakelen dat Google
de invoer van tekst kan gebruiken voor het verbeteren van de spellingen taalcontrole van het techbedrijf. Ook zal Google meer informatie
aan betrokkenen bieden over hoe zij omgaan met de verzamelde
persoonsgegevens en welke gegevens zij daadwerkelijk verwerken.

De BRP is een gegevensbank met soms gevoelige persoonsgegevens
van Nederlanders. Het gaat om onder andere namen, BSN-nummers,
adresgegevens met woonplaats en burgerlijke staat. De toegang tot de BRP
is zeer beperkt: alleen overheidsinstanties of andere organisaties met een
maatschappelijke of publieke taak kunnen, op grond van het Besluit BRP, de
database beraadslagen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de
politie, gemeenten en de Belastingdienst.

Scholen krijgen daarnaast ook zelf opdrachten opgelegd van de
onderwijsvertegenwoordigers om veiligheid van gegevens te blijven
bewerkstelligen. Sommige aanpassingen in het systeem van Google zijn
optioneel en scholen dienen zelf de juiste instellingen, binnen de diensten,
te kiezen. Bovendien zullen scholen ook zelf een definitieve DPIA moeten
uitvoeren voor de verwerking van de persoonsgegevens van hun leerlingen.
Schoolbesturen moeten de nieuwe overeenkomst voor Workspace for
Education zelf bekrachtigen en correct uitvoeren.

De nieuwe algemene maatregel van bestuur moet ervoor gaan zorgen dat vier
soorten niet-overheidsinstanties ook toegang krijgen tot de BRP. Dit zijn banken
en notarissen, klinische genetica centra, Informatieknooppunt Zorgfraude en
levens- en natura-uitvaartverzekeraars. Met de gegevens uit de BRP kunnen ze
verschillende vormen van fraude tegengaan door controles uit te voeren.
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2.6 Geen verhoging budget Autoriteit Persoonsgegevens

Privacy-experts vrezen ten eerste dat hierdoor een zwarte lijst ontstaat. Omdat
zulke controles vaak werken op signaleringsbasis, is maar een signaal nodig
om mensen op een zwarte lijst te kunnen plaatsen. Uit de toeslagenaffaire is
gebleken dat hierdoor mogelijk onschuldige burgers op deze lijsten kunnen
worden geplaatst. Voorts worden er vraagtekens gezet bij de effectiviteit
en de proportionaliteit van deze AMvB om fraude te kunnen bestrijden. Tot
slot bestaat de angst dat steeds meer bedrijven toegang krijgen tot de BRP.
Hierdoor zou de kans op een datalek groter worden met mogelijke gevolgen
als identiteitsfraude en phishing.

Uit de Miljoenennota is gebleken dat het budget voor de AP voor 2022 gelijk
blijft: 25 miljoen euro. Het kabinet heeft geen gehoor gegeven aan de oproep
van de Tweede Kamer om het budget te verhogen. Volgens de Kamer is 25
miljoen euro niet genoeg voor de AP om haar taken te kunnen uitvoeren.
Recent heeft de AP gepubliceerd dat jaarlijks 100 miljoen euro moet worden
vrijgemaakt.
Uit een onafhankelijk rapport van KPMG is naar voren gekomen dat het budget
van 25 miljoen euro en 180 fte niet voldoende is om goed toezicht te kunnen
houden op de bescherming van persoonsgegevens. In 2025 moet de AP zijn
uitgegroeid tot een organisatie van 470 fte.

Minister Ollongren is zich bewust van de mogelijke risico’s die de nieuwe
maatregel met zich mee kan brengen. Ze is echter van mening dat deze nieuwe
AMvB noodzakelijk en gerechtvaardigd is om fraude tegen te gaan en dit
belang groter is dan het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.

Naar aanleiding van dit rapport heeft de Tweede Kamer begin 2021 een motie
aangenomen waarin het kabinet wordt opgeroepen om het budget van de AP
te verhogen. Ook in april is een motie aangenomen met een verzoek aan het
kabinet om te investeren in een sterke positie van verschillende partijen die
tegenmacht vertegenwoordigen, waaronder de AP. Met deze begroting gaan
het kabinet dus tegen de wens in van de Tweede Kamer.

2.5 Nederlandse cashback-app Scoupy waarschuwt 2 miljoen
gebruikers voor datalek
Kortingsapp Scoupy is getroffen door een datalek, waardoor de gegevens van
2,2 miljoen gebruikers op straat is komen te liggen. Scoupy is een Nederlandse
cashback-app waarmee consumenten kunnen meedoen aan kortingsacties bij
supermarkten. Ze krijgen het geld terug van een actieproduct door met de app
een foto van hun bon te maken.

Vergeleken met andere EDPB-landen heeft de AP een relatief hoog budget en
groeit het budget en personeel relatief sterk. Alleen Finland en Ierland doen
het beter op dat gebied.
Hier staat tegenover dat de AP relatief veel klachten en datalekmeldingen
ontvangt in vergelijking met andere privacytoezichthouders in Europa: per
100.000 inwoners krijgt de AP meer klachten binnen dan de onderste 10
landen gezamenlijk en voor datalekmeldingen is het aantal per 100.000
inwoners hoger dan de onderste 20 landen bij elkaar. Bovendien hebben ook
de privacywaakhonden uit andere landen dan Nederland ook aangegeven
dat ze niet over voldoende technologische, financiële en personele middelen
beschikken.

Criminelen wisten toegang te krijgen tot de systemen, waarbij
persoonsgegevens zijn buitgemaakt. Het gaat om persoonsgegevens zoals
naam, telefoonnummer, adres, woonplaats, e-mailadres, kassabonnen,
versleutelde bankgegevens en versleutelde wachtwoorden.
Voor zover Scoupy heeft kunnen vaststellen, zijn de wachtwoorden en
bankgegevens niet te ontcijferen. Wel worden gebruikers erop gewezen om
waakzaam te zijn op phishingaanvallen.

2.7 Autoriteit Persoonsgegevens publiceert Handreiking Wet
gemeentelijke schuldhulpverlening

Hoe de aanvallers precies toegang hebben gekregen is tot dusver niet
bekend gemaakt. Wel heeft Scoupy laten weten dat de systeembeveiliging
wordt aangescherpt. Ook zijn de gebruikers per mail op de hoogte gesteld
van de datalek en heeft de cashback-app de datalek gemeld bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.

De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) regelt dat mensen terecht
kunnen bij gemeenten voor onder meer advies, schuldbemiddeling of een
saneringskrediet, indien ze (dreigende) problematische schulden hebben.
Op 1 januari 2021 is de Wgs op een aantal punten gewijzigd. De gewijzigde
Wgs zou meer duidelijkheid moeten geven over wat wel of niet mag bij de
verwerking van persoonsgegevens voor schuldhulpverlening of de aanleiding
hiervan. In de praktijk bleek echter dat dit niet op alle punten duidelijk is. De
AP heeft daarom een handreiking met aandachtspunten opgesteld waarmee
de gemeenten en hulpverleners rekening moeten houden om te voldoen aan
de privacywetgeving.
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De afgelopen jaren heeft de AP verschillende signalen, vragen en klachten
ontvangen over schuldhulpverlening. Vaak is niet duidelijk welke gegevens
mogen worden gedeeld tussen de verschillende partijen en onder welke
voorwaarden. Als gevolg hiervan komt het voor dat gegevens worden gedeeld
zonder wettelijke grondslag. Deze onduidelijkheden werden voor een deel
verwerkt in de wijziging van Wgs.
Toch staan nog een aantal (juridische) vragen open, waarvoor de gemeenten
handvatten moeten opstellen. Pas als die handvatten er zijn, kunnen
mensen uit hun schulden worden geholpen, terwijl tegelijkertijd hun privacy
wordt gerespecteerd. De AP heeft hiervoor een handreiking gemaakt met
aandachtspunten en kaders.
De handreiking Wet gemeentelijke schuldhulpverlening begint met
een overzicht van de wetswijzigingen. Vervolgens komt de AP met
aandachtspunten voor professionals en gemeenten die bij de uitvoering zijn
betrokken. De aandachtspunten zien vooral op het kunnen voldoen aan de
AVG, zoals het informeren van burgers, beroepsgeheimen en uitbesteding.
Naast de handreiking zelf heeft de AP ook een samenvatting van de
aandachtspunten gepubliceerd.

3. NATIONALE RECHTSPRAAK
Hoogtepunten:
•
		
•
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Rechtbank Gelderland heeft geoordeeld dat er een wettelijke grondslag 		
ontbreekt bij het opvragen van gezondheidsgegevens door zorgverzekeraars
Rechtbank Midden-Nederland heeft in een tweetal uitspraken GGD-medewerkers
veroordeeld voor datadiefstal
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3.2 Datadiefstal GGD

3.1 Ontbreken wettelijke grondslag bij opvragen
gezondheidsgegevens

De Rechtbank Midden-Nederland heeft in een tweetal uitspraken GGDmedewerkers veroordeeld voor datadiefstal bij de GGD. Een aantal maanden
geleden werd melding gemaakt van een grootschalig datalek bij de GGD.
Persoonsgegevens van burgers die zich hadden laten testen op corona of een
testafspraak hadden gemaakt, werden doorverkocht.

De Rechtbank Arnhem heeft geoordeeld dat een zorgverzekeraar onrechtmatig
heeft gehandeld door medische persoonsgegevens van verzekerden op te
vragen bij een zorgaanbieder. Voor de uitvoering van haar wettelijke taak,
namelijk het controleren van de in rekening gebrachte prestaties, kan het
noodzakelijk zijn voor de zorgverzekeraar om gezondheidsgegevens te
verwerken. Dit betekent echter niet dat de zorgaanbieder ook deze gegevens
aan de zorgverzekeraar dient te verstrekken.

Er zijn twee verdachten aangehouden die werkten voor het callcenter van
de GGD. Zij hadden tal van persoonsgegevens in bezit, waaronder voor- en
achternamen, woonadressen, telefoonnummers, e-mailadressen, geboortedata
en BSN-nummers. Uit onderzoek is gebleken dat een verdachte via sociale
media 230 advertenties heeft geplaatst, waarin de BSN-nummers werden
aangeboden tegen betaling.

Om te beoordelen of er sprake is van onrechtmatig handelen door de
zorgverzekeraar wordt naast het opvragen van de gezondheidsgegevens
ook gekeken of de verwerking wel is gebonden aan de regels van
de AVG en UAVG. Gezondheidsgegevens worden gedefinieerd als
bijzondere persoonsgegevens en worden extra beschermd. Hoewel er
een verbod is op het verwerken van bijzondere persoonsgegevens, zijn er
uitzonderingsgronden die de verwerking van bijzondere persoonsgegevens
mogelijk maken. Verwerking van bijzondere persoonsgegevens door een
zorgverzekeraar is legitiem als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de
verzekeringsovereenkomst.

Een van de verdachten heeft een gevangenisstraf van tien maanden opgelegd
gekregen, waarvan vijf maanden voorwaardelijk. De andere verdachte kreeg
een celstraf van 60 dagen opgelegd met daarbij een taakstraf van 180 uur.
Het verschil in strafhoogte ligt aan het feit dat de ene medewerker ook
daadwerkelijk de gegevens te koop heeft aangeboden en heeft verkocht,
terwijl de andere medewerker de persoonsgegevens doorzocht in het systeem,
maar deze niet te koop heeft aangeboden.

Het kan voorkomen dat de uitzonderingsgrond niet van toepassing is,
omdat het medische beroepsgeheim aan de gegevensverwerking in de
weg staat. Om het beroepsgeheim te doorbreken moet sprake zijn van
een wettelijke basis. Door een bepaling in de Zorgverzekeringswet kan het
medische beroepsgeheim opzij worden gezet, maar in deze bepaling wordt
wel een onderscheid gemaakt tussen een gecontracteerde en een nietgecontracteerde zorgaanbieder.
In dit geval is de zorgaanbieder een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.
Hierbij geldt de regel dat de zorgaanbieder de gegevens aan de verzekerde
verstrekt, zodat deze de gegevens vervolgens door kan geven aan de
zorgverzekeraar. Alleen bij expliciete toestemming van de verzekerde kunnen
de gegevens direct bij de zorgaanbieder worden opgevraagd. De rechtbank
komt tot het oordeel dat de verzekeraar hierdoor onrechtmatig heeft
gehandeld, omdat er geen wettelijke grondslag is voor het opvragen van de
gezondheidsgegevens.
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4.1 Verenigd Koninkrijk wil alternatief voor AVG
Eind augustus 2021 kondigde de regering van premier Johnson een alternatief
aan voor de AVG. Dit alternatief is onderdeel van een pakket aan plannen dat
moet zorgen voor een flinke groei van de Britse economie. Volgens de Britse
regering is de AVG te streng en lang niet altijd voldoende toereikend.
Een belangrijk punt voor innovatie en wereldwijde digitale economie is
data- en gegevensuitwisseling, zo stelt het Verenigd Koninkrijk. Door de vele
barrières van de huidige AVG-regelgeving gaat er een bedrag van 11 miljard
dollar verloren. Door het afschaffen van deze zogenoemde starre regels kan de
internationale handel en economie meer worden gestimuleerd. Het alternatief
moet het voor bedrijven en organisaties makkelijker maken om gegevens uit te
wisselen.
John Edwards is de persoon die het Britse alternatief voor de AVG vorm moet
gaan geven. Edwards was voorheen voorzitter van de privacytoezichthouder
in Nieuw-Zeeland. De Britse regering wil veranderingen zien op meerdere
punten. Het is namelijk belangrijk dat kleine ondernemers niet overweldigd
raken door de vele regels die privacywetgeving hen oplegt. Privacyregels
moeten onderscheid maken tussen kleine en grote bedrijven. Daarnaast
is de regering het niet eens met het cookiebeleid onder de huidige AVGregelgeving. Bezoekers van websites moeten instemmen dat hun gegevens
worden verwerkt aan de hand van pop-ups die toestemming vragen om
cookies te plaatsen op je elektronische apparaat. Onder de huidige Europese
privacywetgeving geldt dit niet voor functionele en analytische cookies, maar
enkel voor third party en tracking cookies. Dit is volgens de Britse regering
zorgelijk.
Johnson wil van het Verenigd Koninkrijk ‘het beste land ter wereld maken
om een digitaal bedrijf te starten en te laten groeien’. Volgens de premier
wordt zijn land met het alternatief voor de Europese privacywetgeving ‘een
wetenschappelijke en technologische supermacht’.

4.2 Apple stelt kinderpornodetectie op iPhones uit
Vorige maand werd bekend gemaakt dat Apple plannen had om alle
afbeeldingen die naar de iCloud worden geüpload of via iMessage worden
verstuurd of ontvangen, te scannen op kindermisbruik gegevens. Voordat
een afbeelding wordt geüpload of verstuurd, zal de scansoftware eerst
de afbeelding vergelijken met bekend kindermisbruikmateriaal van het
Amerikaanse National Center for Missing and Exploited Children. Het bedrijf
ontving ontzettend veel kritiek op het plan, onder andere door Amerikaanse
burgerrechtenbeweging EFF.

4. WERELDWIJDE ONTWIKKELINGEN
Hoogtepunten:
•
•
•

Verenigd Koninkrijk wil alternatief ontwikkelen voor de AVG
Apple stelt implementatie van kinderpornodetectie uit
Verschillende overheidsinstanties stoppen met het gebruik van Facebook

EFF is fel tegen de nieuwe software van Apple. Volgens de
burgerrechtenbeweging heeft het plan juist een tegenovergestelde werking
en vormt het nieuwe risico’s voor kinderen. EFF geeft aan dat uit verschillende
bronnen blijkt dat het meeste misbruik op seksueel gebied plaats vindt binnen
het gezin zelf.
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EFF waarschuwt dat dit voor veel privacyrisico’s zal leiden. ‘Door jonge
gebruikers al met surveillance technologie te confronteren, wordt het
eenvoudiger voor hen om surveillance als de norm te accepteren’, aldus Kelley
van EFF.

Naast Nederland hebben Duitsland en Noorwegen ook al onderzoek
gedaan naar de risico’s van het gebruik van Facebookpagina’s
door overheidsinstellingen. Middels een brief roept de Duitse
privacytoezichthouder, de Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit (BFDI) alle overheidsinstellingen op om voor het einde
van het jaar hun Facebookpagina’s te verwijderen, tenzij Facebook ervoor
zorgt dat persoonsgegevens beter worden beschermd. In mei 2019 heeft de
Duitse privacywaakhond ook al naar buiten gebracht dat overheidsinstanties
in Duitsland een Facebookpagina niet kunnen beheren op een wijze die in
overeenstemming is met de AVG. Hiervoor zouden overheidsinstellingen
een overeenkomst met Facebook moeten afsluiten inzake gezamenlijke
verantwoordelijkheid die voldoet aan de vereisten van artikel 26 van de AVG.

Apple heeft na alle feedback besloten om voorlopig de kinderpornodetectie
op iPhone uit te stellen en geeft aan meer tijd nodig te hebben om het systeem
en de software te verbeteren. Het bedrijf gaat de komende maanden extra tijd
besteden aan het verzamelen van informatie en het uitvoeren van beteringen
aan het systeem. Het is nog onbekend wanneer de technologie wel aan het iOS
besturingssysteem zal worden toegevoegd.

4.3 Verschillende overheidsinstanties in Europa stoppen met
het gebruik van Facebook

Facebook zou tot op heden geen bereidheid hebben getoond om het
beleid omtrent haar persoonsgegevensverwerking te wijzigen, waardoor
nu is aangekondigd dat de Duitse privacytoezichthouder vanaf januari 2022
overgaat tot het nemen van corrigerende maatregelen.

Demissionair minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft
bekendgemaakt een onderzoek te laten uitvoeren naar het gebruik
van Facebook door de Rijksoverheid. Aanleiding van dit onderzoek
is dat de Duitse privacytoezichthouder Duitse overheidsinstellingen
oproept om hun Facebookpagina’s te verwijderen, tenzij Facebook
voor betere gegevensbescherming zorgt. Daarnaast heeft de Noorse
privacytoezichthouder besloten geen Facebookpagina aan te maken, omdat
de risico’s voor de rechten en vrijheden van gebruikers in verband met een
verwerking van persoonsgegevens via een Facebookpagina te groot zijn.

De gegevensbeschermingsautoriteit van Noorwegen gaat nog een stapje
verder. Zij heeft als eerste privavytoezichthouder een DPIA uitgevoerd op
basis van de verplichtingen die voortvloeien uit de AVG. Op grond van deze
bevindingen heeft de Noorse privacytoezichthouder ervoor gekozen om
Facebook niet te gaan gebruiken voor haar communicatieactiviteiten. Ze is van
mening dat de risico’s voor de rechten en vrijheden van burgers in verband
met de verwerking van persoonsgegevens via een Facebookpagina te groot
zijn. En daarbij zou de gegevensbeschermingsautoriteit artikel 26 inzake
gezamenlijke zeggenschap niet voldoende naleven, aangezien de standaard
regeling tussen Facebook en de privacytoezichthouder ontoereikend zou zijn.

De Nederlandse overheid maakt gebruik van Facebook. In sommige gevallen
kan een overheidsinstantie als beheerder van een Facebookpagina worden
aangemerkt als gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke, samen met
Facebook (zie ook: Wirtschaftsakademie-arrest). Op grond van artikel 26 van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moeten de gezamenlijk
verwerkingsverantwoordelijken allebei voldoen aan de regels uit de AVG en dit
ook kunnen aantonen.
De minister is van mening dat persoonsgegevens op zorgvuldige en
rechtmatige wijze moet worden verwerkt. Daarom laat ze onderzoeken op
welke manier de Nederlandse overheid gebruikt maakt van Facebookpagina’s,
welke AVG-rol de overheidsinstanties hierin hebben en of mogelijk al afspraken
hierover bestaan tussen de instanties en Facebook. Aan de hand van de
uitkomsten van dit onderzoek zal worden beoordeeld of een Data Protection
Impact Assessment (DPIA) uitgevoerd zal moeten worden en of er aanvullende
maatregelen nodig zijn.
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