
1

PRIVACY & GEGEVENSBESCHERMING

KENNISDELING
Overzicht recente privacyontwikkelingen
November 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 HET TOESTEMMINGSRAAMWERK TCF IN STRIJD MET DE AVG?     6

1.2 NIEUWE RICHTLIJNEN INZAKE DE REGELS BIJ IMPORT EN EXPORT VAN DATA UIT DE 

 EUROPESE UNIE           7

1.3 DE FINSE PRIVACYTOEZICHTHOUDER SLUIT LOGGEGEVENS UIT VAN DE WERKINGSSFEER VAN

 HET RECHT OP INZAGE          9

2. NATIONAAL NIEUWS__________________________________________________ 10
2.1 DE AP UIT ZWARE KRITIEK OP WETSVOORSTEL DAT NCTV BURGERS ONLINE GAAT VOLGEN  11

2.2  AP ADVISEERT EERSTE KAMER: NEEM WGS NIET AAN      12

2.3  DATALEK BIJ HOMERUN: HONDERDDUIZENDEN SOLLICITATIES OP STRAAT    13 

2.4  BIJNA 300 BEDRIJVEN GEWAARSCHUWD OVER KWETSBARE SOFTWARE    14

3. NATIONALE RECHTSPRAAK___________________________________________ 15
3.1  PRIVACY FIRST VERLIEST KORT GEDING IN HOGER BEROEP IN ZAAK RONDOM UBO-REGISTER  16

3.2  AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS HOEFT GEEN ONDERZOEK TE DOEN NAAR ANONIEME 

 OV-CHIPKAARTEN          17

4. WERELDWIJDE ONTWIKKELINGEN____________________________________ 18
4.1 DE EERSTE ALGEMENE GEGEVENSBESCHERMINGSWET VAN CHINA                     19

 

 VOORWOORD 

Beste lezer, 

November was de maand van nieuwe coronamaatregelen; het massale thuiswerken 
en het gebruik van een thuiswerkplek brengt unieke uitdagingen met zich mee op het 
gebied van gegevensbescherming. Zo neemt het aantal (succesvolle) ransomware 
aanvallen door cybercriminelen toe, en de thuiswerker kan hierbij de zwakste 
schakel blijken. Dit is een van de redenen waarom het Digital Trust Center van het 
Ministerie van Economische Zaken en Werkgelegenheid sinds deze zomer actief 
dreigingsinformatie en kwetsbaarheden met bedrijven deelt, om te voorkomen dat 
ook zij slachtoffer worden van cybercriminaliteit. 

 
Deze maand waren er daarnaast weer volop ontwikkelingen op privacygebied, vooral 
de AP liet van zich horen. Zo adviseert de toezichthouder aan de Tweede Kamer de 
Wet Gegevensdeling in Samenwerkingsverbanden niet aan te nemen, omdat deze 
niet genoeg is geconcretiseerd en vage normen bevat over welke gegevens mogen 
worden verzameld. Ook vindt de AP bij het wetsvoorstel inzake de Wet Verwerking 
Persoonsgegevens Coördinatie en Analyse Terrorismebestrijding en Nationale 
veiligheid dat de NCSC niet goed duidelijk maakt welke persoonsgegevens ze voor 
welk doel verzamelt. 

Daarnaast zijn er ontwikkelingen die u misschien in de dagelijkse praktijk gaat 
merken, bijvoorbeeld dat de Belgische toezichthouder brancheorganisatie IAB 
Europe mogelijk op de vingers gaat tikken om de manier waarop toestemming wordt 
gevraagd via het toestemmingsraamwerk ‘Transparancy en Consent Framework’, 
waar het merendeel van de websites gebruik van maakt. Dit betekent concreet dat 
de manier waarop toestemming wordt gegeven op websites er in de toekomst 
anders uit gaat zien. Sowieso is er veel om cookies te doen, nu wordt gepoogd om 
‘tracking cookies’ in het algemeen te verbieden (bijv. met de Digital Services Act) en 
grote advertentiepartijen de cookie langzaamaan willen uitfaseren; dit alles lijkt door 
de mogelijke beslissing van de Belgen in sneller vaarwater te zijn gekomen. Wij bij 
Considerati houden uiteraard een vinger aan de pols, en mocht u hierover juridisch 
en/of strategisch advies willen, dan weet u ons te vinden. 

Ik wens u veel plezier bij het lezen! 

Bart Schermer, Partner Considerati 
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In dit overzicht nemen we met u de laatste ontwikkelingen in de wereld van privacy 
en gegevensbescherming door. Deze ontwikkelingen en updates verzamelen we op 
basis van, onder meer, richtsnoeren van nationale en internationale toezichthouders en 
instellingen, Nederlandse en internationale rechtspraak, uitspraken en nieuwsartikelen.

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

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

 TOELICHTING

1. EUROPEAN DATA PROTECTION BOARD   
 EN EUROPESE INSTELLINGEN
Hoogtepunten: 

 • Het toestemmingsraamwerk TCF in strijd met de AVG?
 • Nieuwe richtlijnen doorgifte van persoonsgegevens uit de Europese Unie
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1.1 Het toestemmingsraamwerk TCF in strijd met de AVG?

De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (hierna: ‘GBA’) heeft in een 
conceptbesluit aangegeven dat IAB Europe, de beroepsorganisatie van 
Europese internetadverteerders, met haar toestemmingsraamwerk voor 
cookies en soortgelijke technieken, in overtreding kan zijn van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (hierna: ‘AVG’). De organisatie is 
verantwoordelijk voor het Transparency & Consent Framework (hierna: 
‘TCF’). Dit is een standaard raamwerk binnen de onlineadvertentiesector dat 
door veel websites wordt gebruikt voor het verkrijgen van toestemming, 
o.a. rond advertentietrackers. Volgens de GBA is het TCF niet in lijn met de 
GDPR wat betreft verantwoording, eerlijkheid en transparantie in het kader 
van Real-Time Bidding (hierna: ‘RTB’). De GBA is in dit geval de bevoegde 
gegevensbeschermingsautoriteit, omdat het TCF is geïnitieerd door het IAB, 
dat gezeteld is in Brussel en door de GBA verantwoordelijk wordt gehouden 
voor bepaalde verwerkingen in het kader van het raamwerk. 

De meeste Europese websites (en veel websites buiten Europa) gebruiken 
cookie-pop-ups in lijn met de TCF-inrichting. Deze pop-ups zijn volgens de 
GBA echter ontworpen om consumenten zo snel mogelijk op ‘alles toestaan’ te 
laten klikken, en bieden hierbij niet genoeg informatie aan websitebezoekers; 
het principe van RTB wordt onverenigbaar met de AVG geacht. Maar vooral 
ook de rol van IAB Europe hierin staat in het boetebesluit centraal. Tot 
voorheen zag het IAB Europe zich niet als verwerkingsverantwoordelijke in het 
kader van de TCF. Nu vindt het GBA in het concept besluit aangegeven dat 
IAB Europe wel degelijk als verwerkingsverantwoordelijke wordt gezien voor 
de manier waarop toestemming in het TCF wordt vastgelegd, in het bijzonder 
ten aanzien van Real-Time Bidding, waarbij informatie over betrokkenen wordt 
gebruikt voor real-time online advertentieveilingen. IAB Europe wordt in het 
rapport gezien als verwerkingsverantwoordelijke, omdat TCF via ‘TC consent 
strings’ toestemming verzamelt en aan alle betrokken partijen via deze strings 
laat weten wat de voorkeuren van een gebruiker zijn. Volgens de GBA zijn deze 
TC strings persoonsgegevens. 

Maar wat betekent dit voor IAB Europe en het TCF? Het conceptbesluit zal 
kennelijk inbreuken op de AVG door IAB Europe identificeren, maar volgens 
het IAB krijgt de organisatie ook de ruimte om binnen zes maanden na 
het uitvaardigen van de definitieve uitspraak deze gebreken in het TCF te 
verhelpen. Dit vindt plaats in een proces waarbij de GBA meekijkt en oordeelt 
over de te nemen stappen. De GBA heeft hier echter nog niets over losgelaten; 
het conceptbesluit wordt eerst naar de betrokken toezichthouders van andere 
lidstaten gestuurd om er een oordeel over te vellen; de klachten tegen het TCF 
kwamen namelijk vanuit heel Europa. 

De andere privacytoezichthouders hebben vervolgens 30 dagen om het besluit 
te beoordelen (dit volgt uit de AVG). Daarna kan de GBA, bij geen afwijkende 
standpunten, een definitieve uitspraak doen. Ook kan de zaak worden 
voordragen aan het Europees Comité voor gegevensbescherming voor een 
bindend besluit, als de toezichthouders het onderling niet eens worden. 

Wat dit alles uiteindelijk gaat betekenen voor de cookie-pop up is nog 
onduidelijk. Maar aangezien het merendeel van de website via het TCF 
toestemming vraagt, kunnen de stappen die het IAB eventueel dient te zetten 
van de GBA de cookie-pop-up blijvend veranderen.

1.2 Nieuwe richtlijnen inzake de regels bij import en export 
van data uit de Europese Unie

De European Data Protection Board (hierna: ‘EDPB’) heeft richtlijnen 
opgesteld om de wisselwerking tussen artikel 3 en hoofdstuk 5 van de AVG 
te verduidelijken voor verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers binnen 
de EU. In deze richtlijnen wordt toegelicht wanneer een verwerking van 
persoonsgegevens als een doorgifte naar een derde land of internationale 
organisatie kan worden beschouwd, en dus hoofdstuk 5 van de AVG van 
toepassing is. 

Omdat de AVG niet voorziet in een juridische definitie van het begrip 
“doorgifte van persoonsgegevens naar een derde land of naar een 
internationale organisatie”, heeft de EDPB gepoogd te verduidelijken wanneer 
hier sprake van is, aan de hand van de volgende drie criteria: 

Aan de hand van de volgende drie cumulatieve criteria kan een verwerking van 
persoonsgegevens als een internationale doorgifte worden aangemerkt: 

1. De verwerkingsverantwoordelijke of verwerker valt onder de reikwijdte van 
artikel 3 van de AVG. 

2. Deze verwerkingsverantwoordelijke of verwerker (de “exporteur”) verstrekt 
gegevens of stelt ze op een andere manier beschikbaar aan een andere 
verwerkingsverantwoordelijke of verwerker (de “importeur”). 

3. De “importeur” bevindt zich in een derde land of is een internationale 
organisatie, ongeacht of deze “importeur” al dan niet onderworpen is aan 
de AVG in overeenstemming met artikel 3 van de AVG. 

Om te voldoen aan het eerste criterium dient de verwerking in kwestie 
onder de reikwijdte van artikel 3 van de AVG, en dus onder het territoriale 
toepassingsgebied van de verordening te kunnen worden geschaard. 
Verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers die niet in de EU zijn gevestigd, 
kunnen voor bepaalde verwerkingsactiviteiten ook onder de AVG vallen, op 
grond van artikel 3 lid 2 van de AVG. Zij zullen dan ook aan hoofdstuk 5 van 
de AVG moeten voldoen wanneer zij persoonsgegevens doorgeven aan een 
derde land of aan een internationale organisatie. 

Het tweede criterium is dat de verwerkingsverantwoordelijke of verwerker 
gegevens beschikbaar stelt aan een andere verwerkingsverantwoordelijke 
of verwerker. Dit houdt dus in dat “doorgifte van persoonsgegevens naar 
een derde land of internationale organisatie” alleen van toepassing is op de 
verstrekking van persoonsgegevens waarbij twee partijen betrokken zijn, elk 
een verwerkingsverantwoordelijke, een gezamenlijke verantwoordelijke of een 
verwerker. 

https://iabeurope.eu/all-news/update-on-the-belgian-data-protection-authoritys-investigation-of-iab-europe/ 
https://iabeurope.eu/all-news/update-on-the-belgian-data-protection-authoritys-investigation-of-iab-europe/ 
https://edpb.europa.eu/system/files/2021-11/edpb_guidelinesinterplaychapterv_article3_adopted_en.pdf
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Aan deze voorwaarde is niet voldaan wanneer de gegevens rechtstreeks en op 
eigen initiatief door een betrokkene aan de ontvanger worden verstrekt. In dat 
geval is geen sprake van een verwerkingsverantwoordelijke of een verwerker 
die de gegevens verzendt of beschikbaar stelt. Dit is bijvoorbeeld het geval 
wanneer een consument uit de EU iets koopt bij een (online) kledingwinkel 
die gevestigd is in Singapore. De consument uit de EU is namelijk geen 
verwerkingsverantwoordelijke of een verwerker. 

Ook stelt de EDPB bij het tweede criterium dat indien de verzender en de 
ontvanger geen verschillende rechtspersonen zijn, de verstrekking van 
persoonsgegevens niet moet worden beschouwd als een doorgifte, aangezien 
de persoonsgegevens binnen dezelfde verwerkingsverantwoordelijke/
verwerker worden verwerkt. Hierbij dient wel rekening te worden 
gehouden met het feit dat een onderneming of organisatie die uitmaakt 
van een groep ondernemingen of organisaties als een afzonderlijke 
verwerkingsverantwoordelijke of verwerker kan worden beschouwd. 

Het laatste criterium stelt dat voor “doorgifte” verplicht is dat de importeur 
zich geografisch in een derde land bevindt of een internationale organisatie 
is, ongeacht of de verwerking in kwestie onder het toepassingsgebied 
van artikel 3 van de AVG valt. Dit is bijvoorbeeld het geval als de 
verwerkingsverantwoordelijke uit een land buiten de Europese Economische 
Ruimte (EER) goederen of diensten aanbiedt op de EER-markt en 
persoonsgegevens aan een verwerker binnen de EER doorgeeft. 

Als aan deze drie cumulatieve voorwaarden is voldaan en er dus sprake is 
van “doorgifte naar een derde land” onder de AVG, moet worden aan de 
voorwaarden van hoofdstuk 5. De doorgifte moet met adequate waarborgen 
worden omkleed, en er moet gebruik worden gemaakt van een mechanisme 
gericht op de doorgifte van persoonsgegevens, zoals Standard Contractual 
Clauses (SCC’s), Binding Corporate Rules (BCR’s) of door middel van een 
gedragscodes. Organisaties zorgen hiermee dat het beschermingsniveau van 
de AVG van toepassing blijft op de persoonsgegevens en dat de AVG niet kan 
worden omzeilt. 

Samenvattend kan er dus worden gesteld dat als niet wordt voldaan 
aan de door de EDPB vastgestelde criteria, er geen “doorgifte” 
plaatsvindt en hoofdstuk V van de AVG niet van toepassing is. Een 
verwerkingsverantwoordelijke blijft verantwoordelijk voor alle 
verwerkingsactiviteiten waarover hij controle heeft, ongeacht waar deze 
plaatsvindt, en gegevensverwerking in derde landen kan risico’s met zich 
meebrengen die moeten worden bepaald en aangepakt, om een adequate 
bescherming van persoonsgegevens te kunnen garanderen.

1.3 De Finse privacytoezichthouder sluit loggegevens uit van 
de werkingssfeer van het recht op inzage

De Finse gegevensbeschermingsautoriteit, Tietosuojavaltuutetun toimisto, 
(hierna: ’TT’) publiceert op haar website regelmatig interessante en 
praktijkrelevante antwoorden op vragen over haar interpretatie van begrippen 
uit de AVG. Zo geeft de autoriteit ook uitsluitsel over de vraag of een patiënt 
recht kan heeft op loggegevens in het kader van het inzagerecht uit de AVG. 
Volgens de TT moet deze vraag ontkennend worden beantwoord. 

Loggegevens van gebruikers houden volgens TT verband met het 
toegangsbeheer van de persoonsgegevens van een betrokkene en 
zouden geen betrekking hebben op de betrokkene zelf, en dus geen 
persoonsgegevens zijn. De gegevens kunnen veeleer betrekking hebben 
op bijvoorbeeld werknemers die de gegevens hebben verwerkt van de 
betrokkene, bijvoorbeeld door een (patiënten)dossier in te zien of te wijzigen. 
Art. 15 van de AVG voorziet volgens de TT echter alleen in het recht van de 
betrokkene op inzage gegevens die hem of haar betreffen, en loggegevens 
vallen hier niet onder. 

Het standpunt van de gegevensbeschermingsautoriteit zou in de praktijk 
bijzonder interessant moeten zijn voor ondernemingen (in ieder geval in 
Finland), bijvoorbeeld als betrokkenen loggegevens opvragen, bijvoorbeeld 
bij een dispuut met een medisch dienstverlener. Daarnaast gaan veel 
organisaties ervan uit dat loggegevens onder het recht van inzage vallen. De 
Finse gegevensbeschermingswet lijkt loggegevens, die worden aangemaakt 
bij het raadplegen van persoonsgegevens, op zichzelf uit te sluiten van de 
werkingssfeer van het recht van inzage.

https://tietosuoja.fi/en/-/the-obligation-to-document-personal-data-breaches-also-includes-log-data
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2. NATIONAAL NIEUWS
Hoogtepunten: 

 • De Autoriteit Persoonsgegevens uit zware kritiek op wetsvoorstel dat NCTV   
  burgers online gaat volgen 
 • Autoriteit Persoonsgegevens adviseert Eerste Kamer: neem WGS niet aan

2.1 De AP uit zware kritiek op wetsvoorstel dat NCTV burgers 
online gaat volgen

De Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: ‘AP’) heeft kritiek geuit op het 
wetsvoorstel Wet verwerking persoonsgegevens coördinatie en analyse 
terrorismebestrijding en nationale veiligheid. De toezichthouder vindt dat het 
wetsvoorstel fors moet worden aangepast. 

Aanleiding van het wetsvoorstel is een artikel van het NRC waarin stond dat 
de NCTV jarenlang onrechtmatig privacygevoelige informatie van burgers 
verzamelde en verspreidde. Ook zouden medewerkers van de dienst 
honderden activisten, politieke campagneleiders en religieuze voormannen 
hebben gevolgd door middel van nepaccounts op sociale media. 

Het wetsvoorstel staat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (hierna: 
‘NCTV’) toe om burgers online te volgen, gevoelige persoonsgegevens te 
verzamelen en te analyseren en deze te delen met partijen uit zowel het 
binnen- als het buitenland. Het doel hiervan is het bestrijden van terrorisme 
en het beschermen van de nationale veiligheid. Daarnaast moet het mogelijk 
worden om trends en fenomenen op dit gebied te signaleren en te analyseren 
om hier vervolgens beleid op te voeren. 

Een van de kritiekpunten is dat demissionair minister Grapperhaus van Justitie 
en Veiligheid niet voldoende heeft onderbouwd waarom de NCTV bepaalde 
persoonsgegevens verzamelt, opslaat en deelt. Vooral omdat de NCTV een 
gewone afdeling is van een ministerie en op het terrein waar zij deze gegevens 
verwerken ook al inlichtingendiensten actief zijn. Volgens de AP is het nu niet 
duidelijk welke informatie verzameld, opgeslagen en gedeeld mag worden. 

Ook vraagt de AP zich af in hoeverre de taken van de NCTV met dit 
wetsvoorstel afwijken van wat de politie en geheime diensten al doen. Zij 
hebben namelijk de taak en de bevoegdheid om personen gericht te volgen 
om bijvoorbeeld iemand op te sporen. Hiervoor gelden strikte voorwaarden. 
Per casus wordt de noodzakelijkheid vastgesteld. NCTV is van plan om 
deze toets zelf te gaan uitvoeren, waardoor volgens de toezichthouder van 
onafhankelijkheid geen sprake is. 

Een ander punt waar de AP zorgen over heeft zijn de criteria waarmee de 
rechtmatigheid van een bepaalde verwerking kan worden getoetst door zowel 
de NCTV als de betrokkenen, rechters en toezichthouders. Deze zouden zo 
vaag omschreven zijn dat een onafhankelijke toets erg lastig uit te voeren is. 
Daarnaast zou de NCTV zelf bepalen welke misstanden worden gemeld en is 
het tot dusver niet duidelijk wat er met die meldingen gedaan zouden moeten 
worden. De privacytoezichthouder heeft op grond van deze onduidelijkheden 
geadviseerd dat het wetsvoorstel grondig moet worden aangepast of helemaal 
niet moet worden ingediend. 

De minister van Justitie en Veiligheid heeft onlangs bekendgemaakt dat het 
kabinet dit wetsvoorstel snel wilt behandelen, omdat dit in het belang is van 
de nationale veiligheid. Verder is volgens Grapperhaus de door de AP geuite 
kritiek verwerkt in het nieuwe voorstel.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/11/09/wetsvoorstel-coordinatie-en-analyse-terrorismebestrijding-en-nationale-veiligheid-nr-versie
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/09/16/nctv-opereerde-volgens-eigen-juristen-in-strijd-met-de-wet-wist-ook-minister-a4058599?t=1638454583
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/advies_nctv.pdf
https://www.security.nl/posting/728207/Kabinet+wil+wetsvoorstel+dat+NCTV+burgers+online+laat+volgen+snel+behandelen
https://www.bnr.nl/nieuws/politiek/10458106/grapperhaus-kritiek-privacywaakhond-verwerkt-in-nieuw-nctv-wetsvoorstel
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2.2 Autoriteit Persoonsgegevens adviseert Eerste Kamer: 
neem WGS niet aan

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) adviseert de Eerste Kamer om de 
Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wgs) niet 
aan te nemen. Met deze wet kunnen de overheid en organisaties binnen 
samenwerkingsverbanden persoonsgegevens delen en verwerken om zo, 
bijvoorbeeld, fraude op te sporen of georganiseerde criminaliteit tegen 
te gaan. Hiermee wordt wettelijk geregeld dat samenwerkingsverbanden 
zoals Zorg en Veiligheidshuizen (ZVH’s), het Financieel Expertcentrum, de 
Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC’s) en de Infobox Crimineel 
en Onverklaarbaar Vermogen (iCOV) gegevens met elkaar en met 
andere partijen kunnen delen, zoals banken. Daarnaast mogen nieuwe 
samenwerkingsverbanden door de regering later worden aangewezen die dan 
ook onder het regime van deze wet gegevens mogen delen. 

Volgens de AP is niet duidelijk genoeg omschreven wat het doel is van het 
‘op grote schaal’ delen, opslaan en analyseren van data; de wet bevat open 
en vage normen. In de WGS staat dat het moet gaan om ‘zwaarwegende 
algemene belangen’, maar niet duidelijk is om welke belangen dit dan zijn. 
Bovendien mogen de samenwerkingsverbanden uit dit wetsvoorstel bij ‘een 
signaal’ persoonsgegevens met elkaar delen, maar zou dat signaal te vaag zijn 
omschreven. Het wetsvoorstel schrijft ook over ‘andere partijen’ waarmee data 
mag worden gedeeld als sprake is van een vermoeden van onrechtmatige 
activiteiten en het noodzakelijk is om persoonsgegevens te delen. Wie die 
‘andere partijen’ precies zijn, wordt volgens de AP niet duidelijk weergegeven 
in het wetsvoorstel. 

Verder heeft de AP haar kritiek geuit op de categorieën van persoonsgegevens 
die mogen worden gedeeld. De RIEC’s mogen bijvoorbeeld gegevens als 
Burgerservicenummer, verblijfstatus, woonsituatie, financiële gegevens, 
politiegegevens en gegevens over seksuele geaardheid en seksueel gedrag 
delen. Niet alleen gegevens betreffende het individu worden hierbij door de 
RIEC’s gedeeld, maar ook persoonsgegevens over vrienden en familieleden. 

Tot slot gaat de AP in op nieuwe samenwerkingsverbanden die uit hoofde van 
de Wgs kunnen worden aangewezen. Deze nieuwe samenwerkingsverbanden 
worden namelijk aangewezen met een algemene maatregel van bestuur 
(AMvB). AMvB’s kunnen niet worden gewijzigd door de kamer, waardoor er 
onvoldoende toezicht is op welke samenwerkingsverbanden uiteindelijk onder 
de wet zullen vallen. 

Vanwege deze kritiekpunten is het dringende advies van de AP aan de Eerste 
Kamer om dit wetsvoorstel niet aan te nemen. Het is niet de eerste keer dat de 
AP zich kritisch uitlaat over de Wgs. In 2019 had de toezichthouder ook al een 
negatief advies gegeven over de wet omdat het onvoldoende waarborgen zou 
bieden om de grondrechten van burgers te beschermen.

2.3 Datalek bij Homerun: honderdduizenden sollicitaties op 
straat

Een hacker heeft afgelopen maand het Nederlandse sollicitatieplatform 
Homerun gehackt en kon daardoor honderdduizenden sollicitatiebrieven, 
cv’s en andere gevoelige informatie inzien van mensen die via Homerun 
bijeen bedrijf hadden gesolliciteerd. Op de website van het platform kunnen 
bedrijven vacatures plaatsen en sollicitaties ontvangen. Inmiddels maken meer 
dan 1500 bedrijven gebruik van het platform. Bekende klanten zijn onder 
andere Dopper, de Correspondent, Decathlon, Tony Chocolonely, RTL en 
VPRO. 

Via een kwetsbaarheid in de Webserver Apache kon de hacker toegang krijgen 
tot de servers van Homerun. Hierdoor kon de hacker accesstokens stelen om 
zo toegang te verschaffen tot de servers van het bedrijf. Een update om deze 
kwetsbaarheid te verhelpen was vijf dagen voor de hack uitgekomen. Homerun 
had deze update nog niet geïnstalleerd. 

Naar aanleiding van het datalek is melding gemaakt bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens (AP). Daarnaast zijn bedrijven die gebruikmaken van dit 
sollicitatieplatform mogelijk verplicht om (oud-)sollicitanten op de hoogte te 
stellen van het datalek. Opmerkelijk aan dit datalek is dat veel gedupeerden 
vele jaren geleden een sollicitatie via Homerun hebben ingediend bij de 
ondernemingen. Hun persoonsgegevens stonden echter nog steeds in de 
database. Het lijkt er dus op dat deze organisaties hun bewaartermijnenbeleid 
niet goed op orde hebben. 

Naar aanleiding van de hack gaat Homerun inventariseren of er betere 
privacyfuncties aan organisaties die gebruik maken van dit platform kunnen 
worden geboden. Sollicitatiegegevens zouden namelijk in beginsel na drie 
maanden of na een jaar met toestemming van de betrokkene automatisch 
verwijderd moeten worden. Bedrijven kunnen deze functie momenteel 
inschakelen, maar hier wordt niet altijd gebruik van gemaakt.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-adviseert-eerste-kamer-neem-wgs-niet-aan
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2019/04/19/tk-advies-19-ap-tweede-advies-19-apr-2019
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5265734/homerun-hack-sollicitaties-cvs-datalek
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2.4 Bijna 300 bedrijven gewaarschuwd over kwetsbare 
software

Het Digital Trust Center (ook wel DTC genoemd) heeft in 2021 al 
bijna 300 bedrijven gewaarschuwd voor ernstige cyberdreigingen. 
Cybercriminaliteit is een groot probleem in Nederland. Naast bekende 
manieren van cybercriminaliteit als phishing zijn hackers ook constant op 
zoek naar beveiligingslekken in servers of bedrijfssoftware. Via dit soort 
beveiligingslekken kunnen hackers ongeautoriseerd toegang krijgen tot 
bedrijfssystemen. Dit heeft als gevolg dat er bijvoorbeeld een ransomware-
aanval kan worden gepleegd of dat er bedrijfsgegevens worden gestolen. 

Het Digital Trust Center is onderdeel van het Ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat. Het DTC werkt samen met het NCSC en is onderdeel van 
een groot netwerk van cybersecurity instanties. Dit netwerk wordt het Landelijk 
Dekkende Stelsel (LDS) genoemd en bestaat uit publieke en private partijen 
op verschillende niveaus. Het LDS heeft met deze samenwerking het doel om 
digitale ontwrichting te voorkomen en Nederland weerbaarder te maken tegen 
cyberaanvallen.  

Als het DTC informatie uit dit samenwerkingsverband of elders of 
dreigingsinformatie ontvangt, kan deze informatie te herleiden zijn naar 
specifieke organisaties of bedrijven. Dit is bijvoorbeeld het geval bij IP-
adressen of domeinnamen. Bedrijven lopen risico als ze hier niet op kunnen 
acteren. Om deze reden publiceert het DTC deze beveiligingslekken als ze 
een bedreiging vormen voor Nederlandse bedrijven. Sinds de zomer van 2021 
worden de bedrijven nu ook actief gewaarschuwd met behulp van e-mails en 
telefoongesprekken.  

Deze nieuwe aanpak zorgt ervoor dat bedrijven sneller kunnen reageren 
op mogelijke gevaarlijke situaties. Het DTC benaderd bedrijven op het 
moment dat zij groot gevaar lopen om gehackt te worden, of dit al zijn. Elke 
dreigingssituatie wordt gekwalificeerd binnen een afwegingskader van het 
DTC. Mocht uit deze afweging dat er een acute dreiging is, zal het DTC gelijk 
contact opnemen met een organisatie. Ook krijgt het bedrijf advies van 
het DTC over te nemen stappen in het kader van de dreiging. Een bekend 
voorbeeld is het lek in Microsoft Exchange Proxyshell dat actief misbruikt werd. 
Ook bekend is het Fortinet-datalek waarvoor werd gewaarschuwd omdat een 
grote hoeveelheid Fortinet VPN-gebruikersnamen en wachtwoorden waren 
gestolen.  

Of deze nieuwe aanpak veel dreigingen weet te voorkomen is niet zeker. Op 
de site van het DTC staat hierover: “Bedrijven zijn uiteraard niet verplicht om 
de adviezen over te nemen, maar uit enkele spontane reacties valt op te maken 
dat er opvolging aan gegeven wordt.” In de toekomst wil DTC ook kunnen 
waarschuwen bij grootschalige cyberdreigingen die duizenden bedrijven 
kunnen raken. Daarom is er nu een nieuwe pilot gestart door het DTC waarin 
onderzocht wordt of de waarschuwingsdienst geautomatiseerd kan worden. 

3. NATIONALE RECHTSPRAAK

Hoogtepunten: 

 • Privacy First verliest kort geding in Hoger Beroep in zaak rondom UBO-register
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https://www.digitaltrustcenter.nl/nieuws/bijna-300-bedrijven-gewaarschuwd
https://www.ncsc.nl/onderwerpen/landelijk-dekkend-stelsel
https://www.ncsc.nl/onderwerpen/landelijk-dekkend-stelsel
https://www.digitaltrustcenter.nl/nieuws/bijna-300-bedrijven-gewaarschuwd
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3.1 Privacy First verliest kort geding in Hoger Beroep in zaak 
rondom UBO-register

Het Gerechtshof heeft in hoger beroep ten aanzien van een kort geding 
geoordeeld dat het UBO-register, het register waarin Ultimate Beneficial 
Owners van ondernemingen kunnen worden opgezocht geen onevenredige 
inbreuk is inbreuk op de privacy van betrokkenen. Het hoger beroep kwam 
naar aanleiding van een eerder ingesteld en verloren kort geding door Privacy 
First bij de Rechtbank Den Haag. De privacybelangenorganisatie ‘Privacy First’ 
wil dat het UBO-register stopt in Nederland omdat het ingaat tegen ‘Europese 
grondrechten’.  

UBO’s (Ultimate Beneficial Owners) zijn de uiteindelijke eigenaren van een 
organisatie. Er is sprake van een UBO als een natuurlijk persoon direct 
of indirect 25% of meer eigendom of zeggenschapsbelang binnen een 
rechtspersoon heeft. Dit is bijvoorbeeld het geval bij mensen die meer dan 
25% van de aandelen hebben in een besloten vennootschap. Het is vanaf 27 
september 2020 verplicht in Nederland om een UBO in te schrijven in het 
register. Dit kan nog tot 27 maart 2022. 

De UBO-registratie vloeit voor uit de vierde en vijfde Europese 
antiwitwasrichtlijn. De richtlijn ziet op het tegengaan van witwassen, 
belastingontduiking, fraude en financiering van terrorisme. Om dit tegen te 
gaan moet er per rechtspersoon minimaal één UBO worden ingeschreven. 
Een gedeelte van de gegevens in het UBO-register zijn openbaar. Dit zijn 
bijvoorbeeld de volledige naam, geboortejaar en -maand, nationaliteit, 
woonstaat en de aard en omvang van het economisch belang van de UBO. 
Dit register maakt het dus mogelijk om gegevens op te vragen over de UBO’s. 
Voor minder dan 3 euro per uittreksel mag er in het register worden gezocht. 
Deze openbaarheid zou criminaliteit moeten tegengaan volgens de EU.  

Privacy First zegt dat het UBO-register ingaat tegen ‘Europese grondrechten’. 
In het kort geding van 18 maart 2021 bij de rechtbank Den Haag betoogde 
Privacy First onder andere dat er sprake is van een massale privacyschending. 
De hoeveelheid gegevens die moet worden verstrekt voor het UBO-
register is volgens Privacy First disproportioneel en vormt ook persoonlijke 
veiligheidsrisico’s voor bestuurders. De rechtbank oordeelde dat dit niet 
aannemelijk is.  

Privacy First ging in hoger beroep tegen deze uitspraak. Op 16 november 
2021 bevestigde het Gerechtshof de eerdere uitspraak van de rechtbank. 
Het is volgens het Gerechtshof niet aannemelijk dat het UBO-register 
bedrijven erg beschadigd. Een UBO kan namelijk een verzoek indienen bij 
het Handelsregister om zo de gegevens af te schermen. Het Handelsregister 
zal dan bepalen of er inderdaad risico’s voor de UBO zijn bij het openbaar 
plaatsten van de persoonsgegevens. Dit is volgens het Gerechtshof een 
belangrijke reden dat het UBO-register niet moet worden verboden.  

Volgens Privacy First komt er halverwege 2022 een uitspraak van het Europese 
Hof van Justitie. Deze uitspraak komt dus wel na het laatste inschrijfmoment 
van 27 maart 2022 voor Nederlandse Rechtspersonen. 

3.2 Autoriteit Persoonsgegevens hoeft geen onderzoek te 
doen naar anonieme OV-chipkaarten 

De Autoriteit Persoonsgegevens hoeft geen onderzoek in te stellen of op te 
treden in drie zaken over het gebruik van de ov-chipkaart. De Raad van State 
heeft dit bepaald naar aanleiding van drie hoger beroepen van privacyactivist 
Michiel Jonker. Jonker eiste dat de AP onderzoek zou doen naar vermeende 
privacyschendingen in het openbaar vervoer.  

Jonker is een privacyactivist die regelmatig rechtszaken aanspant. De 
rechtszaken tegen vervoersmaatschappijen zijn al jaren bezig. De eerste van 
de drie zaken begon namelijk al in 2015 toen Jonker eiste dat de voormalige 
privacytoezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens, 
onderzoek zou doen naar de het vervoersbedrijf Connexxion.  Het ging 
hier over het feit dat contante betalingen voor enkele buskaartjes niet meer 
mogelijk waren.  

Daarnaast heeft Jonker in 2015 een zaak aangespannen tegenover de NS. 
Hier voerde Jonker aan dat sprake was van meerdere schendingen van 
de gegevensbeschermingsbevoegdheid van de NS. De vraag was hier of 
de verwerking van reisgegevens van een reiziger die in bezit is van een 
voordeelurenabonnement noodzakelijk is. Volgens Jonker is het niet mogelijk 
om een voordeelurenabonnement te krijgen met een anonieme OV-chipkaart 
en is er sprake van prijsdiscriminatie. Bovendien betwiste Jonker of de 
verwerking van persoonsgegevens voor de regeling ‘Geld terug bij vertraging’ 
noodzakelijk zou zijn. Ook zou de anonieme OV-chipkaart niet anoniem 
zijn. Door de unieke nummers die zijn aangebracht op de anonieme OV-
chipkaarten zou het mogelijk zijn om de kaarthouders alsnog te kunnen volgen 
volgens Jonker.  

Jonker liet het hier niet bij. In 2018 voerde hij in een aparte zaak aan dat de 
NS het overgebleven saldo op de anonieme OV-chipkaart niet terugstort 
zonder dat de houder gegevens aan de NS verstrekt. Ook zou het kopen van 
internationale treintickets bij de stationsbalie zonder gegevens te verstrekken 
niet meer mogelijk zijn. Als laatst vorderde Jonker dat er voor het opwaarderen 
van saldo op de anonieme OV-chipkaarten extra kosten in de vorm van 
‘servicekosten’ werden gerekend.  

In de uitspraken van de rechtbank Gelderland van september 2019 en februari 
2020 werd hij door de rechter in het ongelijk gesteld. Als gevolg hiervan 
stelde Jonker hoger beroep in bij de Raad van State. De Raad van State heeft 
vervolgens op 10 november 2021 alle hoger beroepen op alle onderdelen 
ongegrond verklaard. De Autoriteit Persoonsgegevens hoeft dus geen 
onderzoek te starten naar de door Jonker geconstateerde privacyschendingen. 
Jonker zou nog een verzoekschrift kunnen indienen bij het Europese Hof voor 
de Rechten van de Mens. Het is nog niet zeker of hij dit gaat doen. 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2021:2176
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:2457
https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/top-5/de-belangrijkste-vragen-over-het-ubo-register/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX%3A32015L0849
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/843/oj
https://privacyfirst.nl/rechtszaken-1/item/1240-gerechtshof-ubos-kunnen-zelf-om-afscherming-vragen.html
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2021:2511
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2021:2509
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2021:2514
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4. WERELDWIJDE ONTWIKKELINGEN
Hoogtepunten: 

 • De eerste algemene gegevensbeschermingswet van China
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4.1 De eerste algemene gegevensbeschermingswet van 
China 

Op 1 november 2021 is de eerste algemene gegevensbeschermingswet van 
China in werking getreden. Tot voorheen had China alleen binnen specifieke 
sectoren wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Hier komt 
met de nieuwe wet verandering in. Vanaf 1 november 2021 is de “Wet op de 
bescherming van persoonsgegevens” (in het Engels: Personal Information 
Protection Law, hierna: PIPL) ingetreden. De nieuwe wet legt algemene 
principes, mandaten, doelstellingen en verantwoordelijkheden ten aanzien van 
het verwerken van persoonsgegevens vast. 

De nieuwe wet gaat uit van toestemming als basis voor het verwerken van 
persoonsgegevens. Ook is het van belang dat bij verwerkingsactiviteiten 
rekening wordt gehouden met de beginselen van dataminimalisatie, 
rechtmatigheid, eerlijkheid en transparantie. Daarnaast moet er een 
gerechtvaardigd doel zijn als basis voor de verwerking van persoonsgegevens. 
Bovendien is geautomatiseerde besluitvorming op basis van 
persoonsgegevens verboden als het een discriminerende werking kan hebben. 
Er kan gedacht worden aan discriminerende prijsvorming bij verzekeringen 
bijvoorbeeld.  

Deze uitgangspunten lijken erg op de uitgangspunten van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Er zijn een aantal overeenkomsten 
tussen de PIPL en de AVG, maar ook een aantal verschillen. Een belangrijk 
verschil is dat er bij de Chinese privacywet geen onafhankelijke toezichthouder 
is. De Cyberspace Administration of China (CAC) heeft zowel regelgevende als 
toezichthoudende bevoegdheid. Dit verschilt bijvoorbeeld met het Europees 
Comité voor gegevensbescherming (in het Engels European Data Protection 
Board, hierna: EDPB).  

De nieuwe privacywet kan ingeroepen worden door Chinese burgers 
tegen Chinese overheidsinstanties. Burgers kunnen bijvoorbeeld vragen 
om transparantie of toelichting bij het gebruik van hun persoonsgegevens. 
Daarnaast is de nieuwe wet ook van belang voor Chinese en internationale 
bedrijven.

Internationale effect van de PIPL 

Artikel 12 van de PIPL stimuleert nieuwe internationale samenwerkingen 
en uitwisseling op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. 
In dit artikel staat dat de Chinese staat actief deelneemt aan de vorming 
van internationale privacyregels en de wederzijdse erkenning van deze 
regels stimuleert. Toch bestaan er een aantal vereisten voor het overdragen 
van Chinese persoonsgegevens naar het buitenland. Verwerkers van 
persoonsgegevens moeten bijvoorbeeld aparte toestemming van betrokkenen 
verkrijgen, voordat doorgifte mag plaatsvinden. Andere voorwaarden zijn 
een veiligheidsbeoordeling van de CAC en het verkrijgen van de juiste 
documenten van deze organisatie.

https://www.china-briefing.com/news/the-prc-personal-information-protection-law-final-a-full-translation/
https://www.pcpd.org.hk/english/data_privacy_law/mainland_law/mainland_law.html
https://www.china-briefing.com/news/the-prc-personal-information-protection-law-final-a-full-translation/
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Een ander belangrijk onderdeel van PIPL is artikel 38. Artikel 38 van de nieuwe 
privacywet heeft exterritoriale gevolgen voor internationale bedrijven en 
organisaties. Volgens artikel 38 is de Chinese privacywet ook van toepassing 
op buitenlandse bedrijven en organisaties die persoonlijke informatie van 
Chinese burgers verwerken. Dit betekent dat internationale organisaties 
die Chinese persoonsgegevens verwerken mogelijk een eigen China PIPL-
compliancestrategie nodig hebben. En in bepaalde gevallen moet ook een 
Functionaris voor de gegevensbescherming worden aangewezen in China. 

De Chinese overheid kan deze extraterritoriale voorwaarden ook handhaven. 
De Chinese regering is in staat zwarte lijsten op te stellen van internationale 
verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers die niet op legitieme wijze 
Chinese persoonsgegevens verwerken. Ook zouden er wederkerige 
maatregelen tegen landen kunnen worden genomen als reactie op 
‘discriminerende’ regelgevende maatregelen tegenover China of Chinese 
bedrijven. Daarnaast kunnen er ook geldboetes worden opgelegd, dit kan 
oplopen tot 50 miljoen yuan of 5% van de omzet van het vorige fiscale jaar. 
Bovendien kan een bedrijfsvergunning worden ingetrokken of kan een bedrijf 
worden gedwongen haar activiteiten te staken.  

Met de inwerkingtreding van de PIPL is het voor internationale bedrijven en 
organisaties belangrijker geworden om de ontwikkelingen van het Chinese 
privacyrecht nauwlettend in de gaten te houden.

https://www.china-briefing.com/news/the-prc-personal-information-protection-law-final-a-full-translation/
https://digichina.stanford.edu/work/personal-data-global-effects-chinas-draft-privacy-law-in-the-international-context/

