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 VOORWOORD 

Beste lezer, 

In deze editie van de kennisdeling blikken we terug op publicaties van 
de EDPB en een door het Europees parlement aangenomen resolutie. Zo heeft de 
EDPB een definitieve versie aangenomen van de richtsnoeren inzake de beperking 
van de rechten van de betrokkenen op grond van artikel 23 van de AVG. De 
richtsnoeren geven meer duidelijkheid over wanneer dergelijke beperkingen mogen 
worden toegepast in het licht van het Handvest van de grondrechten van de Europese 
Unie en de AVG. Daarnaast heeft de EDPB bijna een jaar na het aannemen van het 
gecoördineerd handhavingskader haar eerste gecoördineerde actie aangekondigd. 
Deze gecoördineerde actie heeft betrekking op het gebruik van cloudgebaseerde 
diensten door de publieke sector. Verder heeft een meerderheid van het Europees 
Parlement voor een resolutie gestemd die pleit tegen surveillancetechnologie met 
kunstmatige intelligentie in openbare ruimtes. Daarnaast schenken we in deze editie 
aandacht aan webwinkel Amazon. Zij zijn namelijk officieel in beroep gegaan tegen 
de boete van 746 miljoen euro die eerder dit jaar is opgelegd door de Luxemburgse 
toezichthouder.  

Binnen onze landsgrenzen zijn ook interessante ontwikkelingen te vinden. Zo begint 
Stichting Privacy First een rechtszaak tegen de Staat om de wet omtrent automatische 
nummerplaatherkenning (Automatic Number Plate Recognition, ANPR) ongeldig 
te laten verklaren en heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
laten weten dat het op dit moment nog niet mogelijk is voor werkgevers om een 
coronatoegangsbewijs van werknemers te eisen voordat ze weer welkom zijn op 
kantoor. 

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) meldt dat zij gaat samenwerken met de 
Autoriteit Consument & Markt (ACM), de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het 
Commissariaat voor de Media. De toezichthouders zijn het Samenwerkingsplatform 
Digitale Toezichthouders (SDT) gestart om het toezicht op digitale activiteiten te 
versterken door intensievere samenwerking. De AP heeft ook de door Vereniging 
VODIOM aangevraagde vergunning afgewezen. Deze vergunning is aangevraagd 
om op een legitieme manier cross-sectoraal gegevens over (potentiële) fraudeurs te 
delen met als doel fraude tegen te gaan. 

 
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: 

 • Europees Parlement wil verbod op gezichtsherkenning in de openbare ruimte
 • EDPB keurt richtsnoeren artikel 23 AVG goed
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1.1 Europees Parlement wil verbod op gezichtsherkenning in 
de openbare ruimte

Een meerderheid van het Europees Parlement heeft voor een resolutie 
gestemd die pleit tegen surveillancetechnologie met kunstmatige intelligentie 
in openbare ruimtes. Dit gebeurde naar aanleiding van een rapport dat het 
Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs heeft geschreven na 
jarenlang onderzoek te hebben gedaan naar het gebruik van biometrische 
opsporingsmiddelen binnen politiekorpsen in de Europese Unie.  

In het rapport worden tientallen aanbevelingen uiteengezet die zien op 
het beschermen van Europese burgers tegen zulke opsporingsmiddelen. 
Daarnaast uit het Comité haar zorgen over het gebruik van AI bij bijvoorbeeld 
het oplossen van misdrijven en sociaal kredietsystemen. Een meerderheid 
heeft voor deze aanbevelingen gestemd. Vervolgens gaan deze resoluties naar 
de Europese Commissie. 

Naast dat de Parlementsleden een permanent verbod willen op automatische 
gezichtsherkenning die leidt tot massasurveillance, waarschuwen ze ook voor 
de reële kans dat systemen die personen identificeren op basis van AI, fouten 
maken op het gebied van seksuele voorkeuren en etniciteit, wat kan leiden tot 
discriminatie. Daarom zijn ze van mening dat er altijd menselijk toezicht moet 
zijn op dergelijke AI-systemen en moeten de algoritmes die worden gebruikt 
transparant en traceerbaar zijn. 

Het Europees Parlement stelt dat het voor zowel publieke partijen (zoals de 
politie en inlichtingendiensten) als private partijen (zoals Clearview) verboden 
moet worden om databases met gegevens van EU-burgers te creëren op basis 
van kunstmatige intelligentie.  

Ook moet er een verbod komen op sociaal kredietsystemen die de 
betrouwbaarheid van burgers beoordelen op basis van hun gedrag of 
persoonlijkheid. In China wordt hier bijvoorbeeld al op grote schaal gebruik 
van gemaakt. 

Tot slot wordt in de resolutie aandacht besteed aan het iBorderCtrl-project. Dit 
is een project waarmee wordt onderzocht hoe gebruik gemaakt kan worden 
van kunstmatige intelligentie bij grensbewaking. Het Europees Parlement wil 
ook dat dit aan banden gelegd wordt. 

In tegenstelling tot het Europese Parlement wil het Nederlandse kabinet 
wel de mogelijkheid hebben om gezichtsherkenning in te kunnen zetten in 
openbare ruimtes. Zij vindt dat een beroep moet kunnen worden gedaan op 
uitzonderingssituaties, omdat inbreuken op de meeste grondrechten soms met 
een goede belangenafweging kan worden gerechtvaardigd. Met ’een dergelijk 
geheel verbod is het namelijk niet meer mogelijk om een belangenafweging te 
maken met andere rechten en vrijheden.’ 

Mochten camera’s met gezichtsherkenning in openbare ruimtes toch worden 
verboden, dan wil het kabinet de mogelijkheid behouden om hiervan af te 
wijken in het geval van zwaarwegende belangen. 

1.2 EDPB keurt richtsnoeren artikel 23 AVG goed

De European Data Protection Board (hierna: EDPB) heeft tijdens een plenaire 
vergadering een definitieve versie aangenomen van de richtsnoeren inzake de 
beperking van de rechten van de betrokkenen op grond van artikel 23 van de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). De richtsnoeren 
moeten meer duidelijkheid geven over wanneer dergelijke beperkingen 
mogen worden toegepast in het licht van het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie en de AVG.  

Ze bevatten een uitgebreide uitleg over de criteria om beperkingen toe te 
passen, de beoordelingen die verricht moeten worden, de wijze waarop 
de betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen nadat de beperkingen zijn 
opgeheven en de gevolgen van de inbreuken op artikel 23 van de AVG. In de 
richtsnoeren wordt ook aandacht besteed aan het voorzienbaarheidsvereiste 
voor het invoeren van een beperking.

Artikel 23, eerste lid van de AVG 

Na een korte inleiding en een uitleg over het begrip beperking, komen 
de vereisten van artikel 23, eerste lid van de AVG uitgebreid aan bod. Zo 
wordt onder andere bij de eerbiediging van de fundamentele rechten 
en vrijheden van betrokkenen toegelicht dat een algemene uitsluiting 
van de rechten van betrokkenen met betrekking tot alle of specifieke 
gegevensverwerking niet is toegestaan. Daarnaast wordt uiteengezet 
dat de wetgevingsmaatregelen die de rechten van de betrokkenen of de 
verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijken beperken voorzienbaar 
moeten zijn voor de betrokkenen. De beperking hoeft niet altijd gekoppeld 
te zijn aan een specifieke periode; als een wetgevingsmaatregel betrekking 
heeft op een beperkingsgrond die permanent moet worden gevrijwaard in een 
democratische samenleving, dan is die maatregel niet beperkt in tijd. Dit kan 
bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de wetgevingsmaatregel bedoeld is om de 
rechterlijke onafhankelijkheid en de gerechtelijke procedures te waarborgen. 

Om een beperking op te nemen in een wetgevingsmaatregel, moet het 
verband tussen de voorziene beperking en het nagestreefde doel duidelijk 
worden aangegeven. De legitieme doelen die worden opgesomd onder a 
tot en met j, onder lid 1 van artikel 23 AVG worden uitgebreid behandeld, 
inclusief voorbeelden ter verduidelijking. Zo wordt bijvoorbeeld toegelicht 
dat in bepaalde gevallen het verstrekken van informatie aan de betrokkene 
het opsporingsonderzoek in gevaar kan brengen en dat dit recht daarom 
mag worden beperkt.  Echter, de informatie dient direct aan de betrokkene 
te worden verstrekt wanneer het lopende opsporingsonderzoek niet meer in 
gevaar gebracht kan worden.  

Bij de vereisten van noodzakelijkheid en evenredigheid wordt onder andere 
beschreven dat een voorgestelde beperkende maatregel moet worden 
onderbouwd met het probleem dat met die maatregel wordt aangepakt, hoe 
dat dient te gebeuren en waarom bestaande minder ingrijpende maatregelen 
het probleem niet voldoende kunnen aanpakken. Ook wordt gesteld dat 
rechten van betrokkenen kunnen worden beperkt, maar niet ontzegd.

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210930IPR13925/use-of-artificial-intelligence-by-the-police-meps-oppose-mass-surveillance
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0232_EN.pdf
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z18224&did=2021D39196
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-102020-restrictions-under-article-23-gdpr_en
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Artikel 23, tweede lid van de AVG 

Naast de vereisten van het eerste lid worden ook de vereisten van het tweede 
lid van artikel 23 behandeld. Lid 2 bepaalt dat de wetgevingsmaatregelen 
die beperkingen opleggen aan de rechten van betrokkenen en aan de 
verplichtingen voor verwerkingsverantwoordelijken, specifieke bepalingen 
moet bevatten met betrekking tot verschillende criteria. Deze vereisten moeten 
allemaal worden opgenomen in de wetgevende maatregel tot oplegging van 
beperkingen.  

De richtsnoeren maken onder meer duidelijk dat de reden voor de beperking 
begrijpelijk moet zijn voor de personen op wie ze van toepassing zijn. Verder 
moeten de mogelijke doeleinden van de verwerking (onder a van het tweede 
lid) in verband worden gebracht met de beperkingen uit het eerste lid. 

Ook wordt aan ‘de waarborgen ter voorkoming van misbruik of onrechtmatige 
toegang of doorgifte’ (onder d) meer invulling gegeven: de nationale wetgever 
kan voorstellen dat elke beperking die door de verwerkingsverantwoordelijke 
wordt toegepast, periodiek moet worden getoetst om na te gaan of de 
rechtvaardiging van de beperking nog steeds geldig is. 

Aan de risico’s voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen (onderdeel 
g) wordt in de richtsnoeren veel aandacht besteed. Er wordt benadrukt dat 
de maatregel de risico’s moet omvatten die de beperkingen voor de rechten 
en vrijheden van betrokkenen inhouden. Dit heeft als doel om een overzicht 
te krijgen van de mogelijke gevolgen voor de betrokkene en het helpt bij de 
noodzakelijkheids en -evenredigheidstoetsing van de maatregel. Het uitvoeren 
van een DPIA is niet altijd verplicht, maar concrete risico’s voor betrokkenen 
kunnen in de overwegingen of in de toelichting van de wetgevingsmatregel 
worden vermeld. 

Het recht van de betrokkene geïnformeerd te worden over de redenen voor 
beperking, tenzij dit afbreuk doet aan het doel van de beperking, wordt verder 
verduidelijkt. In buitengewone omstandigheden, bijvoorbeeld in een zeer pril 
stadium van een onderzoek waarin de betrokkene vraagt of een onderzoek 
naar hem loopt, kan de verwerkingsverantwoordelijke besluiten om over de 
redenen voor de beperking geen informatie te verstrekken. Dit kan alleen als 
de beperking rechtmatig is en het strikt noodzakelijk is om aan het doel van de 
beperking geen afbreuk te doen. 

Andere bepalingen in de richtsnoeren 

Als een beperking wordt vastgesteld door een lidstaat, dan moet de nationale 
toezichthoudende autoriteit worden geraadpleegd voor advies met betrekking 
tot de bescherming van rechten en vrijheden van burgers in verband met de 
verwerking van hun persoonsgegevens. De toezichthoudende autoriteit kan 
ook op eigen initiatief adviezen uitbrengen over een beperking. 

Het EDPB raadt verwerkingsverantwoordelijken aan om van de toepassing 
van de beperkingen een register bij te houden. Dit register moet de redenen 
voor de beperking bevatten, de toepasselijke gronden van artikel 23, eerste 
lid van de AVG, de periode en het resultaat van de noodzakelijkheids- en 
evenredigheidstoets. De nationale toezichthouder kan verzoeken om deze 
registers ter beschikking te stellen. 

Als de beperking wordt opgeheven, dan kunnen betrokkenen hun rechten 
weer uitoefenen. Als ze daartoe niet in staat worden gesteld door de 
verwerkingsverantwoordelijke, dan kunnen ze een klacht indienen bij de 
nationale toezichthouder. 

Tot slot wordt in de richtsnoeren uiteengezet welke bevoegdheden de 
nationale toezichthouder heeft als de verwerkingsverantwoordelijke zich niet 
houdt aan de beperking zoals ze zijn gesteld in de wetgevingsmaatregel. 
Dit zijn onder andere onderzoeksbevoegdheden, maar ook corrigerende 
maatregelen en het geven van adviezen.

1.3 EDPB lanceert eerste document over gecoördineerd 
handhavingskader

Bijna een jaar na het aannemen van het gecoördineerd handhavingskader, 
namelijk op 18 oktober 2021, kondigt de EDPB haar eerste gecoördineerde 
actie aan. Deze gecoördineerde actie zal betrekking hebben op het gebruik 
van cloud-gebaseerde diensten door de publieke sector. 

Op 20 oktober 2020 heeft de EDPB een document aangenomen waarin 
ze het gecoördineerde handhavingskader beschrijft. Het gecoördineerde 
handhavingskader geeft de coördinatie aan van jaarlijks terugkerende 
activiteiten van de toezichthoudende autoriteiten die deel uitmaken van de 
EDPB. Deze jaarlijks gecoördineerde actie richt zich op een vooraf bepaald 
onderwerp dat door de toezichthoudende autoriteiten kan worden onderzocht.  

De doelstelling van het handhavingskader is op een flexibele, gecoördineerde 
wijze acties mogelijk te maken en informatie te verzamelen in het kader 
van gemeenschappelijk onderzoek. De acties zijn erop gericht de naleving 
te bevorderen, betrokkenen in staat te stellen hun rechten uit te oefenen, 
gegevensbescherming meer onder de aandacht te brengen en de kennis van 
de toezichthoudende autoriteiten te vergroten. 

De grondslag voor dit handhavingskader is te vinden in artikel 61(1) AVG. 
De toezichthoudende autoriteiten moeten maatregelen nemen om met 
elkaar samen te werken. In overeenkomst met artikel 57(1)(g) AVG hebben 
de toezichthoudende autoriteiten de taak om informatie te delen en bijstand 
aan elkaar te bieden om op deze manier de handhaving van de AVG te 
waarborgen. Deze bijstand is op vrijwillige basis. 

Een belangrijk punt is dat het handhavingskader geen gevolgen heeft voor het 
één-loketmechanisme, dat wordt toegepast bij een verwerkingsactiviteit met 
een grensoverschrijdend aspect. De gecoördineerde actie geldt voor een jaar 
en wordt vastgesteld in het tweede kwartaal van het jaar.

https://edpb.europa.eu/news/news/2021/edpb-launches-first-coordinated-action_en
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_documents_20201020_coordinatedenforcementframework_en.pdf
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2. NATIONAAL NIEUWS
Hoogtepunten: 

 • Privacy First start kort geding tegen de staat over ANPR-cameratoezicht
 • Autoriteit Persoonsgegevens wijst vergunningsaanvraag VODIOM af
 • AP: Belastingdienst heeft de AVG op ernstige wijze geschonden met zwarte lijst

2.1 Privacy First start kort geding tegen de staat over ANPR-
cameratoezicht

Stichting Privacy First (hierna: de Stichting) begint een rechtszaak tegen de 
Staat om de wet omtrent automatische nummerplaatherkenning (Automatic 
Number Plate Recognition, ANPR) ongeldig te laten verklaren. Per dag worden 
tussen de 4 en 5 miljoen kentekens geregistreerd door de honderden camera’s 
die op verschillende locaties door heel Nederland hangen. Naast kentekens 
worden ook gegevens zoals tijdstip, locatie en foto’s van de voertuigen 
opgeslagen. 

Tot 2018 werden de kentekengegevens van burgers die niet in een 
referentiebestand voorkwamen binnen 24 uur gewist. Echter, sinds 1 januari 
2019 worden alle gegevens die zijn verzameld door de camera’s 28 dagen 
bewaard. De Stichting betoogt dat dit disproportioneel, niet noodzakelijk 
en ineffectief is. Dit zou onder andere blijken uit een evaluatierapport van 
het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). In dit 
rapport is naar voren gekomen dat toezicht op het systeem ontbreekt en 
eenvoudig kan worden misbruikt. Zo zou bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie 
(OM) gebruik maken van onbewerkte foto’s, terwijl dit in strijd is met de wet. 
Daarnaast zou sinds 2019 het gebruik van dit systeem nog nooit hebben 
geleid tot een aanhouding van een voortvluchtige of tot een oplossing van een 
ernstig misdrijf. 

De Stichting stelt dat de ANPR-wetgeving in strijd is met het Europees 
privacyrecht en wil daarom door middel van een kort geding dat deze wet 
buiten werking wordt gesteld. Indien nodig volgt na dit kort geding een 
bodemprocedure. Gezien de Europese jurisprudentie denkt de Stichting dat 
de kans groot is dat ze deze zaak van de Staat winnen.

2.2 Nederlandse toezichthouders gaan samenwerken om 
toezicht op digitale activiteiten te versterken

De Autoriteit Consument & Markt (ACM), de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), 
de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het Commissariaat voor de Media 
zijn het Samenwerkingsplatform Digitale Toezichthouders (SDT) gestart om het 
toezicht op digitale activiteiten te versterken door intensievere samenwerking.  

Deze organisaties zijn deze samenwerking aangegaan, omdat zij merken 
dat consumentenbescherming, bescherming van persoonsgegevens en de 
integriteit van digitale inhoud en mededinging steeds nauwer met elkaar zijn 
verweven, waardoor ze elkaar steeds vaker tegenkomen in hun werk. Ze willen 
effectief reageren op de nieuwe ontwikkelingen die in hoog tempo ontstaan. 
Daarnaast dient deze samenwerking meer duidelijkheid en voorspelbaarheid 
moeten geven aan consumenten en bedrijven. 

Binnen dit platform kunnen de toezichthouders kennis en ervaringen 
uitwisselen op het gebied van kunstmatige intelligentie, online design, 
algoritmes en dataverwerking, personalisering, misleiding en manipulatie. 
Daarnaast zijn ze van plan om collectief te investeren in kennis, expertise 
en competenties. Verder willen ze met deze samenwerking elkaar kunnen 
versterken in handhavingstrajecten.

https://www.privacyfirst.nl/rechtszaken-1/item/1237-rechtszaak-privacy-first-tegen-anpr-massa-surveillance.html
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/nederlandse-toezichthouders-versterken-toezicht-op-digitale-activiteiten-door-meer-samenwerking
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2.3 Autoriteit Persoonsgegevens wijst vergunningsaanvraag 
VODIOM af

De Autoriteit Persoonsgevens (AP) heeft de vergunningsaanvraag van 
vereniging VODIOM voor het bijhouden van zwarte lijsten met mogelijke 
fraudeurs en het delen van deze lijst met bedrijven uit verschillende sectoren 
afgewezen. Stigmatisering was een van de redenen voor de AP om deze 
vergunningsaanvraag af te wijzen. 

Afgelopen juli is deze vergunningsaanvraag gedaan bij de AP met als 
doeleinde het cross-sectoraal delen van informatie over fraudeurs. Ze willen 
hiermee het opereren van professionele groepen criminelen tegengaan. MKB-
Nederland en VNO-NCW hebben namelijk samen de wens een anti-fraude-
register op te zetten. Om dit register op te zetten heeft MKB-Nederland de 
vereniging Veilig Ondernemen Door Informatie Op Maat (VODIOM) opgericht, 
bestaande uit veel verschillende organisaties uit verschillende sectoren. 

De AP heeft in dezelfde maand als de vergunningsaanvraag de Handreiking 
cross-sectorale gegevensdeling tussen private partijen gepubliceerd waarin 
voorwaarden worden gegeven. Hierin wordt, bijvoorbeeld, gedefinieerd wat 
wordt gezien als een vergunningsplichtige zwarte lijst. Dit is namelijk het geval 
wanneer organisaties geen beroep kunnen doen op een van de wettelijke 
uitzonderingsgronden en “als er op de zwarte lijst strafrechtelijke gegevens 
staan en/of gegevens over een door de rechter opgelegd verbod vanwege 
onrechtmatig of hinderlijk gedrag en een organisatie deze zwarte lijst wil delen 
met andere organisaties. […] Zonder vergunning mag de organisatie de zwarte 
lijst niet delen.” VODIOM wil informatie over (vermoedelijk) fraudeurs cross-
sectoraal delen, maar klaarblijkelijk zijn de uitzonderginsgronden van artikel 
32 en 33 van de UAVG niet van toepassing. Daarom heeft de vereniging een 
vergunning nodig van de AP om deze strafrechtelijke gegevens te mogen 
delen. 

Daarnaast staat in de handreiking het uitgangspunt dat het cross-sectoraal 
delen tussen private partijen van gegevens op een zwarte lijst niet is 
toegestaan. Een protocol dat zeer zorgvuldig en goed doordacht is, moet 
hieraan ten grondslag liggen. Verder geeft de AP in de handreiking ook aan 
dat de kans klein is dat de AP een vergunning verleent om fraudegegevens 
cross-sectoraal te laten delen met andere branches of sectoren. 

Naast een protocol is een proportionaliteitstoets noodzakelijk bij cross-
sectorale zwarte lijsten. Deze toets dient de noodzaak van het delen van 
strafrechtelijke persoonsgegevens aan te tonen. Hierin moeten de belangen 
van de opsteller(s) van de zwarte lijst worden gewogen tegen de gevolgen 
voor de personen op de lijst. 

Hoewel de AP de vergunningsaanvraag heeft afgewezen, heeft ze geen 
uitgebreide beoordeling opgenomen voor het afwijzen van de aanvraag, noch 
wordt ingegaan of en in hoeverre een protocol is opgesteld en of is voldaan 
aan de voorwaarden van de handreiking. Wel is in het persbericht van de AP 
te lezen dat mensen die op zo’n lijst staan te maken krijgen met stigmatisering 
en dat private organisaties niet zomaar zo’n register mogen beheren en delen. 
De vergunning voor zwarte lijsten wordt alleen afgegeven mits de privacy goed 
gewaarborgd is. Vervolgens wordt benoemd dat het aanpakken en opsporen 
van fraude een overheidstaak is die is belegd bij politie en justitie. Bedrijven 
die te maken krijgen met fraude kunnen aangifte doen bij de politie of advies 
krijgen van de Fraudehelpdesk.  

De AP is zich ervan bewust dat de politie vanwege capaciteitstekort niet of 
nauwelijks werk maakt van fraude, maar geeft aan dat het overdragen van deze 
problemen naar private organisaties niet de oplossing van het probleem is. 
MKB-Nederland gaat zich daarom richten op het nieuwe kabinet en de Tweede 
Kamer om zo een wetswijziging te bewerkstelligen. 

Niet alleen de vergunningsaanvraag door vereniging VODIUM, maar ook de 
vergunningsaanvraag van de Fraudehelpdesk om gegevens over mogelijke 
daders van fraude te verzamelen en te bewaren is afgewezen door de AP. De 
Fraudehelpdesk is op initiatief van de overheid 10 jaar geleden als stichting 
opgericht en heeft als taak om slachtoffers te adviseren. Daarnaast wilde de 
Fraudehelpdesk ook meldingen van fraude gaan registreren, waarmee ook 
persoonsgegevens van (aangewezen)daders zouden worden verwerkt. 

De redenen voor de vergunningsafwijzing zijn nagenoeg gelijk aan die van 
VODIOM: de Fraudehelpdesk heeft geen strafrechtelijke gegevens nodig voor 
zijn taak omdat het geen opsporingsinstantie is. Daarnaast betoogt de AP dat 
burgers die volgens de Fraudehelpdesk verdachte zijn niet dezelfde rechten 
hebben als de verdachten bij de politie. Dit kan ertoe leiden dat ze onterecht 
worden bestempeld als fraudeur. 

Het is niet de eerste keer dat de Fraudehelpdesk een vergunning heeft 
aangevraagd voor het verwerken van gegevens van vermoedelijke fraudeurs. 
In 2019 probeerde de stichting het ook, zonder succes.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-wijst-aanvraag-vergunning-zwarte-lijst-vodiom-af
https://beveiligingnieuws.nl/nieuws/bedrijven-willen-cross-sectoraal-info-over-criminelen-uitwisselen
https://beveiligingnieuws.nl/nieuws/bedrijven-willen-cross-sectoraal-info-over-criminelen-uitwisselen
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/handreiking_cross-sectorale_zwarte_lijsten.pdf
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/handreiking_cross-sectorale_zwarte_lijsten.pdf
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/fraudehelpdesk-mag-geen-strafrechtelijke-gegevens-verwerken
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-wijst-aanvraag-vergunning-zwarte-lijst-vodiom-af
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2.4 Vaccinatiestatus of coronatoegangsbewijs eisen van 
werknemer door de werkgever is (nog) niet mogelijk

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft laten weten dat het 
op dit moment nog niet mogelijk is voor werkgevers om coronatoegangsbewijs 
van werknemers te eisen voordat ze weer welkom zijn op kantoor. 
Daarnaast benadrukt demissionair minister De Jonge van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport dat de registratie van vaccinatiestatus van 
werknemers op grond van de AVG ook niet mogelijk is. Wel wordt onderzocht 
of het eisen van een coronabewijs of het registreren van de vaccinatiestatus van 
werknemers mogelijk kan worden gemaakt.  

Op dit moment zijn werknemers uitgezonderd van de verplichting om 
een coronatoegangsbewijs te tonen op grond van de Tijdelijke Wet 
Coronatoegangsbewijzen. Bovendien mag op grond van de AVG de 
vaccinatiestatus van werknemers niet worden geregistreerd. Wel mag een 
werkgever, als daar een goede reden voor is, vragen aan een werknemer of hij/
zij gevaccineerd is. De werknemer is echter niet verplicht om hierop antwoord 
te geven. Bovendien mag de werkgever het antwoord niet documenteren, 
omdat het dan gaat om verwerking van persoonsgegevens in de zin van de 
AVG.  

Het kabinet gaat onderzoeken of het noodzakelijk en/of wenselijk is om de 
vaccinatiestatus van werknemers te registreren en om coronatoegangsbewijzen 
in de werkomgeving toe te passen en hoe dit vervolgens geregeld kan 
worden. Mocht dit het geval zijn, dan zou onder bepaalde voorwaarden een 
coronatoegangsbewijs gevraagd mogen worden aan werknemers. Hierbij 
kan worden gedacht aan sectoren waar het voor gasten al verplicht is om een 
coronabewijs te laten zien, zoals evenementen, musea of horeca. 

Hoewel het tot op heden nog niet is toegestaan om als werkgever om een 
coronapas te vragen, blijkt dat dit bij verschillende bedrijven wel gebeurt. Zo 
vragen verschillende bedrijven uit verschillende schoonmaak- en bouwsector 
aan personeel om hun qr-code te laten zien voordat ze toegang krijgen tot de 
werkvloer. In sommige gevallen komt het voor dat werknemers niet mogen 
werken als ze geen geldige qr-code tonen. Dit was bijvoorbeeld het geval bij 
Leaseplan. Afgelopen augustus heeft zij laten weten alleen gevaccineerde 
werknemers terug op de kantoor te willen. 

2.5 AP: Belastingdienst heeft de AVG op ernstige wijze 
geschonden met zwarte lijst

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft geoordeeld dat de Belastingdienst 
de AVG op ernstige wijze heeft geschonden door gebruik te maken van 
de Fraude Signalering Voorziening (FSV). Dit is een zwarte lijst waar van 
250.000 mensen (waaronder minderjarigen) allerlei signalen van bewezen 
of vermeende fraude werden bijgehouden, van zowel binnen als buiten 
de belastingdienst. Het ging bijvoorbeeld om meldingen van burgers en 
bedrijven, meldingen van Meld Misdaad Anoniem of meldingen van andere 
overheidsorganisaties. In sommige gevallen wordt ook geregistreerd als een 
gemeente de inkomensgegevens van een burger opvraagt. Deze mensen 
kunnen dan op de zwarte lijst terechtkomen, terwijl desbetreffende persoon of 
situatie niets met mogelijke fraude te maken hoeft te hebben. 

Als je eenmaal op de lijst staat, krijg je “potentiële fraudeur” als stempel en sta 
je onder streng toezicht van de Belastingdienst. Dit leidt ertoe dat mensen op 
een besluit over een aangevraagde toeslag langer moeten wachten. Bij het 
beoordelen van belastingaangiftes en aanvragen voor toeslagen en bij het 
vorderen van schulden kan de Belastingdienst de FSV raadplegen.  

Volgens de AP voldoet de Belastingdienst hiermee niet aan de kernbeginselen 
van de AVG. Om te beginnen is er geen grondslag voor de verwerking van de 
gegevens, waardoor het onrechtmatig was. Verder is er geen vooraf specifiek 
omschreven doel van de FSV, bevat de zwarte lijst vaak onjuiste en niet-actuele 
gegevens en worden signalen langer bewaard dan nodig. 

Daarnaast is de Functionaris Gegevensbescherming van het ministerie van 
Financiën te laat betrokken bij het beoordelen van de privacyaspecten van 
de zwarte lijst. Ook waren de lijsten onvoldoende beveiligd. Duizenden 
medewerkers van de fiscus hadden toegang tot de informatie. Bovendien 
worden de wijzigingen van persoonsgegevens in de FSV niet gelogd. 

De AP gaat naar aanleiding van deze ernstige schendingen van de AVG 
kijken of de Belastingdienst een boete opgelegd gaat krijgen. Demissionair 
staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft in een kabinetsreactie op het 
rapport van de AP laten weten dat dit niet als verrassing komt. Het rapport 
sluit aan bij eerdere conclusies die hebben geleid tot het uitzetten van de FSV. 
Daarnaast laat hij weten dat wordt gewerkt aan een wetsvoorstel om stevige 
en transparante grondslagen te maken op basis waarvan persoonsgegevens 
worden verwerkt door de Belastingdienst, Toeslagen en Douane. 

Ook is inmiddels een onderzoek ingesteld naar wat het effect was op de 
mensen die op de zwarte lijst stonden en heeft de Tweede Kamer twee moties 
aangenomen waarin een oproep wordt gedaan aan de regering om alle 
mensen op de lijst te informeren dat ze erop stonden, waarom en met wie hun 
gegevens zijn gedeeld. Tot slot zijn verschillende acties in gang gezet om de 
kennis van de AVG binnen de Belastingdienst verder te versterken.

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2021D36589&did=2021D36589
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z15518&did=2021D33288
https://www.bnr.nl/nieuws/arbeidsmarkt/10456957/werkgevers-vragen-personeel-steeds-vaker-om-qr-code
https://www.rtlnieuws.nl/economie/bedrijven/artikel/5250991/leaseplan-verplicht-vaccineren-werknemers-kantoor-mag-dat
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/zwarte-lijst-fsv-van-belastingdienst-strijd-met-de-wet
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z18955&did=2021D40670
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3. NATIONALE RECHTSPRAAK

Hoogtepunten: 

 • Recht van inzage en logginggegevens
 • Afnemen urinetest in het kader van plichtsverzuim
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3.1 Recht van inzage en logginggegevens

In deze zaak heeft eiser op grond van artikel 15 AVG aan het Centrum 
Indicatiestelling Zorg (hierna: CIZ) verzocht om een volledig overzicht te 
verstrekken van alle gegevens die CIZ van hem heeft. Eiser is van mening 
dat CIZ de persoonsgegevens niet volledig heeft verstrekt, omdat de 
loggingsgegevens ontbreken. Uit deze loggegevens zou eiser kunnen 
achterhalen wie in het medisch dossier van zijn moeder zijn naam heeft 
vervangen als contactpersoon door een andere naam, op welk moment en 
door wie dat is gebeurd. 

CIZ verklaart vervolgens dat er geen loggingsgegevens zijn opgeslagen, zodat 
deze dus niet aan eiser kunnen worden verstrekt. Volgens eiser dient CIZ wel 
de loggingsgegevens te moeten opslaan overeenkomstig de Wet inzake de 
geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) en NEN7510, NEN7512 en 
NEN7513. In het verzoek is echter niet op deze regelingen ingegaan en is niet 
gebleken dat de gegevens die CIZ van eiser verwerkt onder de reikwijdte van 
de WGBO of de genoemde NEN-normen vallen. 

CIZ heeft daarnaast ook geweigerd eiser persoonsgegevens over zijn 
moeder te verstrekken. CIZ betoogt dat enkel de mentor van eisers 
moeder een verzoek op grond van artikel 15 AVG kan doen als het over 
haar persoonsgegevens gaat. Eiser is niet de mentor van zijn moeder. Een 
herroepelijke volmacht van zijn moeder aan eiser om fouten te herstellen, 
maakt dat niet anders. 

De rechtbank komt tot de conclusie dat CIZ niet in strijd handelt met wet- en 
regelgeving en dat eiser heeft onvoldoende weten te onderbouwen waarom 
het bovenstaande in strijd zou zijn met de beginselen van behoorlijk bestuur. 
De rechtbank verklaart het beroep ongegrond. Het bestreden besluit blijft in 
stand.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2021:5596&showbutton=true&keyword=AVG
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3.2 Afnemen urinetest in het kader van plichtsverzuim

In de context van deze zaak komt naar voren dat een sterke wietlucht werd 
geroken in de werkplaats van de kazerne, waar de appellant zich bevond. 
Daarom werd een urinetest bij hem afgenomen, waaruit een positieve uitslag 
voor wiet naar voren kwam. Hieruit is geconcludeerd door het dagelijks 
bestuur dat appellant zich schuldig heeft gemaakt aan plichtverzuim. Op grond 
hiervan is hem de straf van onvoorwaardelijk ontslag opgelegd.  

Appellant heeft zich onder andere op het standpunt gesteld dat hij 
niet ontslagen mocht worden, omdat de resultaten van de urinetest op 
onrechtmatige wijze zijn gedeeld. Door deze handelswijze zou een grove 
inbreuk zijn gemaakt op zijn privacy. 

De Centrale Raad van Beroep (hierna: de Raad) is het niet eens met het 
standpunt van de appellant. De Raad stelt dat het met te veel mensen delen 
van de urinetest niet afdoet aan het geconstateerde plichtsverzuim. Verder stelt 
de Raad dat het niet aan hemzelf is om de gestelde schending van de AVG te 
beoordelen, maar dat dat de taak is van de Autoriteit Persoonsgegevens. Zelfs 
als de toezichthoudende autoriteit tot oordeel komt dat het dagelijks bestuur 
de privacyrechten van de appellant heeft geschonden, dan betekent dat niet 
zonder meer dat het dagelijks bestuur geen gebruik had mogen maken van 
zijn bevoegdheid om strafontslag aan de appellant op te leggen.

4. WERELDWIJDE ONTWIKKELINGEN
Hoogtepunten: 

 • Amazon dient bezwaar in tegen Europese privacyboete
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https://www.uitspraken.nl/uitspraak/centrale-raad-van-beroep/bestuursrecht/ambtenarenrecht/hoger-beroep/ecli-nl-crvb-2021-2556
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4.1 Amazon dient bezwaar in tegen Europese privacyboete

Webwinkel Amazon is officieel in beroep gegaan tegen de boete van 746 
miljoen euro die het eerder dit jaar kreeg van de Luxemburgse toezichthouder. 
De toezichthouder CNPD heeft deze boete opgelegd wegens verschillende 
inbreuken op de AVG. 

De CNPD legde de boete op na eigen onderzoek, naar aanleiding van een 
klacht van de digitale burgerrechtenorganisatie La Quadrature du Net. Amazon 
heeft het Europese hoofdkantoor gevestigd in Luxemburg en valt daarom in 
eerste instantie onder toezicht van de CNPD. 

De volgende aspecten hebben geleid tot het opleggen van de boete. Amazon 
zou een grote hoeveelheid persoonsgegevens hebben verzameld en gebruikt 
van klanten en partners, waaronder onafhankelijke handelaren die op Amazon 
producten verkopen. Daarnaast wordt er veel informatie verzameld van 
gebruikers, met name browse- en aankoopgeschiedenis van bezoekers van de 
webshop. Deze gegevens worden vervolgens gebruikt voor gepersonaliseerde 
advertentiesystemen. Hiervoor wordt aan de gebruiker vooraf geen 
toestemming gevraagd. 

Behalve de hoge boete dient Amazon ook andere maatregelen door te voeren 
om te stoppen met het overtreden van de AVG. Welke andere maatregelen dit 
zijn, zegt de CNPD niet. Amazon houdt vol nooit data te hebben gestolen en 
zegt dat geen gegevens van klanten bij derden terecht zijn gekomen. 

https://www.nu.nl/tech/6162790/amazon-tekent-bezwaar-aan-tegen-europese-privacyboete.html
https://www.nu.nl/tech/6148754/amazon-krijgt-boete-van-746-miljoen-euro-opgelegd-door-privacywaakhond.html
https://www.nu.nl/tech/6148754/amazon-krijgt-boete-van-746-miljoen-euro-opgelegd-door-privacywaakhond.html

