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 VOORWOORD 

Beste lezer, 

Met deze editie van onze Kennisdeling sluiten we het jaar 2021 af. Met 2021 nog vers 
in het geheugen, blikt Considerati terug op de maand december. Aangezien deze 
maand weer veel is gebeurd, bespreken we slechts een selectie van in onze ogen de 
meest relevante recente ontwikkelingen. 

De vorming van een nieuw kabinet zorgt voor meer aandacht voor digitalisering 
en toezicht op het gebruik van algoritmes. Er wordt onder andere een 
algoritmetoezichthouder aangesteld. Het nieuwe jaar zal ons leren welke gevolgen 
deze nieuwe focus op digitalisering voor de markt teweegbrengt.  

Ook zijn er enkele interessante ontwikkelingen op het gebied van aankomende 
wet- en regelgeving. Zo is de Digital Markets Act goedgekeurd door het Europees 
Parlement en laat de Raad van State zich ditmaal wel positief uit over de Wet 
gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden. 

Verder is er een massaclaim gestart voor de slachtoffers van een datalek bij de GGD, 
is het moederbedrijf van Facebook, Meta, voor 150 miljard dollar gedaagd en heeft 
Privacy First de zaak over ANPR-cameratoezicht verloren. 

In deze editie van het kennisdocument zijn deze en meer ontwikkelingen nader voor 
u uitgewerkt. Vanzelfsprekend staat Considerati altijd voor u klaar als u vragen heeft 
naar aanleiding van deze of andere ontwikkelingen. 

Veel leesplezier! 

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

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

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

 TOELICHTING

1. EUROPEAN DATA PROTECTION BOARD   
 EN EUROPESE INSTELLINGEN
Hoogtepunten: 

 • EDPB verklaart samen te werken bij het opstellen van richtsnoeren en    
  aanbevelingen
 • Goedkeuring Wet Digitale Markten door het Europees Parlement
     
 
 

https://www.considerati.com/nl/contact/
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1.1 EDPB-samenwerking bij het opstellen van richtsnoeren

De EDPB heeft een verklaring naar buiten gebracht waarin het verklaart 
dat alle nationale privacytoezichthouders samenwerken bij het opstellen 
van richtsnoeren en aanbevelingen. De verklaring begint met dat de 
beraadslagingen van de EDPB vaak gaan over complexe principiële en 
juridische kwesties. Om te streven naar een consequente toepassing van de 
GDPR (AVG), stelt de EDPB dat het proces dat moet leiden tot consensus 
of meerderheidsstandpunten over aangelegenheden die aan de EDPB 
worden voorgelegd, inhoudt dat rekening moet worden gehouden met soms 
uiteenlopende standpunten en analyses, alsook met nationale jurisprudentie 
en procedures. 

De verklaring gaat verder met het feit dat binnen het door de GDPR geboden 
kader de leden van de Raad op een respectvolle manier samenwerken om tot 
een consensus te komen en tot gemeenschappelijke, zinvolle besluiten. Dat 
het uitgangspunt geen unaniem standpunt is, is geen tekortkoming van de 
gegevensbeschermingsautoriteiten of een gebrek aan integriteit van een van 
de autoriteiten die het ene of het andere standpunt innemen - het is gewoon 
de GDPR die werkt zoals bedoeld, verklaart de EDPB. Hoewel de richtsnoeren 
en aanbevelingen van de EDPB op zich niet bindend zijn, weerspiegelen zij in 
dit verband het gemeenschappelijke standpunt en de gemeenschappelijke 
opvatting die de autoriteiten zijn overeengekomen op consistente wijze toe te 
passen. Bij hun bijdragen aan de werkzaamheden van de EDPB handelen de 
EDPB-leden in overeenstemming met de plicht tot loyale samenwerking in het 
belang van de doeltreffende werking van de EDPB.

1.2 Wet Digitale Markten goedgekeurd door het Europees 
Parlement

Het Europees Parlement heeft op 15 december 2021 het voorstel van de 
Digital Markets Act (DMA) goedgekeurd. Het Parlement stemde met 642 
stemmen voor, 8 tegen en 46 onthoudingen voor de nieuwe verplichtingen 
en beperkingen uit de DMA. Deze wet zal rechtstreeks van toepassing zijn op 
platforms die als “poortwachters” moeten worden gezien. Hiermee worden 
grote techbedrijven aangeduid die een belangrijke marktpositie hebben. 
Deze techbedrijven zijn bedrijven die ‘kernplatformdiensten’ aanbieden 
zoals bijvoorbeeld: zoekmachines, streamingsdiensten, sociale netwerken, 
advertentiediensten en besturingssystemen. Deze bedrijven worden gezien als 
bedrijven die het meest vatbaar zijn voor oneerlijke praktijken. 

De DMA moet in de toekomst voorkomen dat grote partijen de kleinere 
partijen uit de markt drukken. Volgens het Europees Parlement kunnen op deze 
manier poortwachters blijven groeien zonder betere diensten en producten 
aan te bieden voor de consument. Daarnaast is het mogelijk dat poortwachters 
regels kunnen vormen waar andere aanbieders zich aan moeten houden. Dit 
is volgens het Parlement een onjuiste situatie die aan de hand van de nieuwe 
Digital Markets Act moet worden opgelost. 

De wet is van toepassing op aanbieders van kernplatformdiensten in ten minste 
drie EU-landen die minstens 45 miljoen maandelijkse eindgebruikers hebben 
alsmede meer dan 10.000 zakelijke gebruikers. Daarnaast is op voorstel van 
de Europese Commissie de kwantitatieve drempel aangepast tot een jaarlijkse 
omzet van minimaal € 8 miljard in de Europese Economische Ruimte en een 
marktkapitalisatie van € 80 miljard. Er moet aan deze criteria worden voldaan 
om onder het toepassingsgebied van de nieuwe DMA te vallen. Desondanks 
kan de Europese Commissie ook zelf andere bedrijven als poortwachters 
selecteren op het moment dat er aan bepaalde voorwaarde wordt voldaan.  

Tevens zijn er wijzigingen aangebracht in de wet die betrekking hebben 
op de lijst van verplichtingen en verboden voor de poortwachters. Een 
belangrijk punt uit de goedgekeurde tekst is bijvoorbeeld de beperking op 
“killer-acquisities”. Poortwachters die volgens de Europese Commissie de 
wet systematisch overtreden, kunnen extra beperkingen worden opgelegd 
op het gebied van acquisities die schade aan de interne markt herstellen 
of voorkomen. Daarnaast wordt het voor poortwachters verplicht om de 
Commissie op de hoogte te stellen van beoogde concentraties.  

Naast beperkingen op “killer-acquisities” zijn er aanvullende vereisten voor 
het gebruik van gegevens voor gerichte of microgerichte reclame en de 
interoperabiliteit van diensten. Ook dienen gebruikers vooraf geïnstalleerde 
apps op elk moment van kernplatforms te kunnen verwijderen. Verder is de 
rol van nationale mededingingsautoriteiten verduidelijkt. En als laatste kan de 
Commissie boetes opleggen van minimaal 4% en maximaal 20% van de totale 
wereldwijde omzet wegens schending van de regels. 

Door de beoogde DMA kan de Europese Commissie meer mogelijkheden 
krijgen om poortwachters te controleren en waar mogelijk te bestraffen. 
Parlementariërs stellen bijvoorbeeld voor om een groep van Europese digitale 
toezichthouders op te richten waardoor de Europese Commissie en de 
lidstaten beter kunnen communiceren gericht op het uitvoeren van de DMA. 
Ook willen de parlementariërs dat de DMA-klokkenluiders beter beschermd 
worden op het moment dat zij willen publiceren of waarschuwen.  

De op 15 december 2021 goedgekeurde tekst van de DMA is het besluit 
van de eerste lezing van het Parlement. Dit is het mandaat voor de 
onderhandelingen tussen het Parlement en de Raad van Ministers. Deze 
onderhandelingen zijn gepland in het eerste semester van 2022. 

https://edpb.europa.eu/news/news/2021/edpb-statement-edpb-cooperation-elaboration-guidelines_en
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211210IPR19211/digital-markets-act-parliament-ready-to-start-negotiations-with-council
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211118IPR17636/digital-markets-act-ending-unfair-practices-of-big-online-platforms
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211210IPR19211/digital-markets-act-parliament-ready-to-start-negotiations-with-council
https://tweakers.net/nieuws/189864/commissie-van-europees-parlement-stemt-voor-wet-tegen-dominantie-techgiganten.html
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2. NATIONAAL NIEUWS
Hoogtepunten: 

 • Nieuw kabinet zet in op digitalisering  
 • Beantwoording Kamervragen Clearview
 •  Raad van State positief over Wet gegevensverwerkingen door     
  Samenwerkingsverbanden
 •  Massaclaim GGD-datalek
 • Politie overtreedt jarenlang de AVG bij het doorzoeken van telefoons asielzoekers

2.1 Het nieuwe kabinet gaat inzetten op digitalisering

Afgelopen maand is het coalitieakkoord van de VVD, D66, CDA en 
ChristenUnie bekend gemaakt. Hieruit blijkt dat het nieuwe kabinet gaat 
inzetten op de ontwikkeling van de Europese digitale identiteit. Daarnaast 
komt er een algoritmetoezichthouder, wordt geïnvesteerd in de aanpak van 
cybercrime en krijgt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) structureel 8 miljoen 
euro extra per jaar. 

In het coalitieakkoord is een aparte paragraaf toegewijd aan digitalisering. 
Het plan is om in Europees verband in te zetten op het versterken van de 
samenwerking tussen lidstaten op het gebied van digitalisering, onder 
meer op mensgerichte inzet van kunstmatige intelligentie, in digitale ethiek, 
ontwikkeling van digitale identiteit, en cybersecurity en ‘open source’. 

Daarnaast wil het nieuwe kabinet dat de inlichtingendiensten hun slagkracht 
beter kunnen benutten en zet het in op uitbreiding van hun capaciteit, zodat 
nieuwe en toenemende digitale dreigingen en aanvallen assertief kunnen 
worden opgespoord en bestreden. Hierbij worden waarborgen voor effectief 
en goed toezicht en digitale burgerrechten door het nieuwe kabinet niet 
vergeten. 

Investeren in een brede meerjarige cybersecurity-aanpak en in cyberexpertise 
bij defensie, het openbaar Ministerie (OM), de politie en de rechtspraak is ook 
opgenomen in het coalitieakkoord. Om te zorgen dat er sneller informatie 
over aanvallen wordt gedeeld, zal een beter centraal gecoördineerde 
samenwerking tussen onder andere het Digital Trust Center (DTC), Nationaal 
Cyber Security Centrum (NCSC), overheden, wetenschappers en bedrijven 
worden bewerkstelligd. 

Verder zegt het kabinet online burgerrechten te erkennen, door veilige 
digitale communicatie te versterken en geen gezichtsherkenning toe te passen 
zonder strenge wettelijke eisen en controle. Ook wordt de positie van de 
AP versterkt door vanaf 2025 structureel 8 miljoen euro per jaar extra toe te 
kennen en wil het kabinet de samenwerking en samenhang tussen diverse 
digitale toezichthouders zoals de AP, de Nationale Ombudsman, de Algemene 
Rekenkamer en het Adviescollege Toetsing Regeldruk versterken. 

Tot slot maakte de coalitie bekend dat er een algoritmetoezichthouder zal 
worden aangesteld die moet toezien op het rechtmatig inzetten van algoritmes. 
Ook gaat de overheid wettelijk regelen dat algoritmes gecontroleerd kunnen 
worden op ‘transparantie, discriminatie en willekeur’. Kinderen krijgen het recht 
om niet gevolgd te worden op het internet en geen dataprofielen te krijgen. 

Recent sprak Aleid Wolfsen, voorzitter van de AP, zich nog uit over de gevaren 
van algoritmes. De overheid maakt steeds vaker gebruik van algoritmes en 
kunstmatige intelligentie om mensen in te delen in groepen of te selecteren, 
waarbij discriminatie op de loer ligt als dit niet rechtmatig en transparant 
gebeurt. Begin december legde de AP om deze reden een boete op van 
2,75 miljoen euro aan de Belastingdienst voor het overtreden van de AVG. De 
algoritmetoezichthouder zou er dan op moeten toezien dat algoritmes op een 
rechtmatige manier worden ingezet.

https://www.kabinetsformatie2021.nl/documenten/publicaties/2021/12/15/coalitieakkoord-omzien-naar-elkaar-vooruitkijken-naar-de-toekomst
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/privacyblog-aleid-wolfsen-als-algoritmes-discrimineren
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/privacyblog-aleid-wolfsen-als-algoritmes-discrimineren


10 11

2.2 Beantwoording Kamervragen over Clearview

De ministers Dekker en Grapperhaus hebben antwoord gegeven op de 
Kamervragen die zijn gesteld door D66 en GroenLinks over Clearview. 
Deze vragen werden gesteld naar aanleiding van het nieuwsbericht van 
BuzzFeed dat de Nederlandse politie vorig jaar gebruik heeft gemaakt van de 
gezichtsherkenningssoftware van het Amerikaanse bedrijf Clearview of heeft 
geprobeerd dit te doen. De politie zou ‘tussen de 50 en 100 keer’ de software 
van Clearview hebben ingezet. 

In augustus hadden deze politieke partijen al Kamervragen over deze 
gezichtsherkenningssoftware gesteld, waarop Dekker en Grapperhaus in 
september hadden gereageerd. Dekker liet toen in een van zijn antwoorden 
weten: “Biometrische surveillance, in de zin van real-time gezichtsherkenning, 
wordt op dit moment in Nederland niet gedaan.” Half oktober kwam 
Grapperhaus met een nader antwoord over de inzet van Clearview. Hij stelt dat 
het antwoord van Dekker over het gebruik van real-time gezichtsherkenning 
te ruim omschreven is. Het antwoord van Dekker had als doel om aan te 
geven dat geen gebruik wordt gemaakt van real-time gezichtsherkenning 
door de politie. Daarom werd de zin geformuleerd naar "Voor het gebruik van 
biometrische surveillance in de publieke ruimte door de politie, in de zin van 
real-time gezichtsherkenning, wordt op dit moment in de politieorganisatie 
geen toestemming gegeven." 

D66 vond dit een opmerkelijke correctie en dat zorgde weer voor vragen. Zo 
vroeg de partij zich af hoe “real-time” in deze herformulering geïnterpreteerd 
zou moeten worden en of de toepassing van Clearview daar wel of niet onder 
valt. Grapperhaus legt in de beantwoording uit dat de beantwoording van de 
eerdere vragen vanuit de optiek van de politie waren gedaan, maar dat real-
time gezichtsherkenning ook breder opgevat kan worden. Dit was de reden dat 
hij een herstelbrief met een herformulering naar buiten had gebracht. 

Real-time gezichtsherkenning voor identificatie wordt namelijk wel toegepast 
in Nederland. Als voorbeeld noemt hij de eGates op Schiphol, waarbij de 
‘zelfbedienings’-poorten de identiteit van de reiziger controleren door 
hun foto te vergelijken met de foto op hun paspoort. Ook wordt real-time 
gezichtsherkenning gebruikt op mobiele telefoons als identificatiemechanisme. 

Real-time gezichtsherkenning in de publieke ruimte middels Clearview 
wordt niet gebruikt door de politie en zijn dit ook niet van plan. Ook zijn er 
geen producten van Clearview afgenomen. De politie gebruikt alleen de 
gezichtsherkenningstechnologie van Catch. Dit is een systeem waarmee foto’s 
van verdachten kunnen worden vergeleken met foto’s uit een database van 
verdachten en veroordeelden. 

Ondanks de politie momenteel geen gebruik maakt van real-time 
gezichtsherkenning in de publieke ruimte, staat de minister wel open voor 
verdere ontwikkeling van de technologie, mits alle noodzakelijke waarborgen 
zijn getroffen.

2.3 Raad van State nu wel positief over Wet 
gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS)

Over het wetsvoorstel voor de WGS is veel discussie ontstaan, zoals hieronder 
is toegelicht. De WGS is bedoeld om een juridische basis te leggen en te 
versterken voor het delen van informatie door samenwerkingsverbanden en 
de gezamenlijke verwerking daarvan. Het betreft samenwerkingsverbanden 
waarbij bestuursorganen en private partijen gezamenlijk gegevens 
verwerken voor zwaarwegende algemene belangen, zoals de bestrijding 
van fraude en de georganiseerde criminaliteit. In de WGS staan de volgende 
samenwerkingsverbanden genoemd: Het Financieel Expertise Centrum (FEC), 
de Infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen (iCOV), de Regionale 
Informatie- en Expertisecentra (RIEC) en de Zorg- en Veiligheidshuizen (ZVH). 
Deze samenwerkingsverbanden kunnen worden uitgebreid. 

De AP adviseerde op 9 november 2021 om de wet in de huidige vorm niet 
aan te nemen. De wet zou namelijk grote gevolgen kunnen hebben voor 
mensen die op het ‘verkeerde’ lijstje terecht komen. Het wetsvoorstel maakt het 
mogelijk dat veel instanties en private partijen persoonsgegevens met elkaar 
delen, zonder dat er duidelijk iets aan de hand is. Dit vormt een risico van 
massasurveillance. De AP stelt dat het doel van de samenwerkingsverbanden 
om persoonsgegevens te delen niet voldoende duidelijk is omschreven 
in het voorstel. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk wat wordt bedoeld met 
‘zwaarwegende algemene belangen’ en ’ernstige criminaliteit’. Ook mogen 
samenwerkingsverbanden volgens het wetsvoorstel al bij een ‘signaal’ 
gegevens met elkaar delen en analyseren. Deze term is erg vaag omschreven. 
Bovendien mogen de samenwerkingsverbanden ruime categorieën van 
persoonsgegevens met elkaar delen. Voor het RIEC gaat het bijvoorbeeld 
om burgerservicenummers, woonsituatie, verblijfstatus, financiële gegevens, 
politiegegevens en zelfs gegevens over seksueel gedrag en seksuele 
geaardheid. 

In juni 2021 uitte het College voor de Rechten van de Mens diens zorgen 
over het wetsvoorstel. Er kan namelijk volgens het College een vertekend 
beeld ontstaan over de mate waarin mensen met een bepaalde achtergrond 
betrokken zijn bij de problematiek waarop de samenwerkingsverbanden 
zich straks richten, bijvoorbeeld omdat datasets gekleurd zijn. Ook kan het 
gebruik van geautomatiseerde gegevensanalyse, zoals (risico)profilering, 
leiden tot stigmatisering. Deze groepen kunnen dan extra gecontroleerd 
worden. De regering moet verder kijken dan alleen de bescherming 
van persoonsgegevens, maar moet ook extra maatregelen nemen om 
discriminatie te voorkomen. Verder dient er extra aandacht te zijn voor de 
rechtsbescherming van burgers.   

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2021Z18416&did=2021D39698
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2021Z14612&did=2021D31225
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/09/28/antwoorden-kamervragen-over-het-bericht-dat-de-nederlandse-politie-toch-gebruik-heeft-gemaakt-van-gezichtsherkenningssoftware-van-het-omstreden-bedrijf-clearview-ai
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2021D38311&did=2021D38311
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35447_wet_gegevensverwerking_door
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-adviseert-eerste-kamer-neem-wgs-niet-aan
https://mensenrechten.nl/nl/nieuws/gelijke-behandeling-en-rechtsbescherming-de-knel-bij-wet-gegevensverwerking-door
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De Raad van State was eerder kritisch over het wetsvoorstel. De Raad van 
State stelde onder andere dat het voorstel niet in lijn was met artikel 10 van de 
Grondwet (recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer). Als een van 
de grootste problemen van de WGS, zag de Raad van State, dat de minister 
zonder grondige wetsbehandeling samenwerkingsverbanden aan de wet kan 
toevoegen in lagere wetgeving die het parlement niet kan wijzigen. De Raad 
van State gaf eerder aan dat de WGS om die reden botste met de grondwet. 
Op 24 november 2021 stelt de Raad van State dat de minister, in geval van 
spoed, nieuwe samenwerkingsverbanden aan de wet moet kunnen toevoegen. 
Deze samenwerkingsverbanden worden op een later moment inhoudelijk 
door de Kamer behandeld. Verder stelt de Raad van State dat bepaalde 
termen, zoals ‘zwaarwegend algemeen belang’, in de praktijk moeten worden 
begrensd.

2.4 Stichting start massaclaim voor slachtoffers van GGD-
datalek

Er is een collectieve actie, ook wel massaclaim genoemd, gestart tegen het 
ministerie van Volksgezondheid over een datalek bij de GGD. De massaclaim 
wordt ingezet door stichting Initiatieven Collectieve Acties Massaschade (ICAM) 
en binnen twee dagen hebben 25.000 mensen zich aangesloten. Nederlanders 
kunnen zich gratis aanmelden en daarna zal de stichting minstens 500 euro per 
‘slachtoffer’ willen claimen.   

Volgens stichting ICAM heeft de GGD naar aanleiding van de eerste golf 
van de pandemie het personeel flink opgeschaald. Dit had volgens ICAM 
als gevolg dat duizenden nieuwe callcentermedewerkers toegang kregen 
tot verouderde IT-systemen die tot voorheen alleen bedoeld waren voor 
GGD-artsen. De nieuwe medewerkers konden volgens ICAM gemakkelijk 
privégegevens downloaden van miljoenen burgers en daar zou misbruik van 
zijn gemaakt.  

De massaclaim van de stichting komt naar aanleiding van een datalek 
van de GGD dat in januari 2021 in het nieuws verscheen. RTL Nieuws 
publiceerde een onderzoek waaruit bleek dat er illegaal gehandeld werd 
met de persoonsgegevens die in de systemen van de GGD staan. Het gaat 
om privégegevens van Nederlanders die bijvoorbeeld een coronatest 
hebben gedaan. De gegevens zijn toegankelijk voor onder andere bron- en 
contactonderzoek en callcentermedewerkers die werken met de GGD-
systemen. De persoonsgegevens worden volgens het onderzoek van RTL 
Nieuws verkregen door omgekochte medewerkers van de GGD en andere 
organisaties die toegang hebben tot de systemen. Deze medewerkers 
zouden een bedrag ontvangen per persoon waarvan de gegevens werden 
doorgespeel. Dit bedrag kon oplopen tot wel honderden euro’s per dag. Ook 
kwamen de privégegevens van bekende Nederlanders naar boven, waaronder 
misdaadjournalisten Peter R. de Vries en John van den Heuvel. 

Uiteindelijk bleek dat de medewerkers toegang hadden tot gegevens van 
zo’n ruim 6,5 miljoen Nederlanders. Er zijn tot nu toe twee van de zeven 
aangehouden GGD-medewerkers veroordeeld. Dit is volgens stichting 
ICAM niet genoeg. Er zou een onaanvaardbaar risico zijn genomen met de 
persoonsgegevens van miljoenen mensen. De mensen van wie gegevens in 
de GGD-systemen zaten en gestolen konden worden, hebben volgens ICAM 
recht op een schadevergoeding van 500 euro. Daarnaast wordt nog 1500 euro 
geëist voor iedereen waarvan er bewijs is dat de gegevens daadwerkelijk zijn 
gestolen.  

Stichting ICAM is volgens de eigen site een stichting zonder winstoogmerk. Ze 
komt op voor de belangen van grote groepen personen die onrechtmatig zijn 
behandeld. De deelname aan de collectieve actie is ook gratis. De rechtszaak 
wordt gefinancierd door Liesker Procesfinanciering. Mocht de stichting in het 
gelijk worden gesteld dan krijgt Liesker Procesfinanciering twintig procent van 
de schadevergoeding, met de grens van maximaal vijf keer het geïnvesteerde 
bedrag.

2.5 Politie overtrad jarenlang AVG met het doorzoeken van 
telefoons van asielzoekers

De politie heeft de AVG jarenlang geschonden door telefoongegevens van 
asielzoekers op te vragen. De politie verzamelde die informatie om mogelijke 
criminele of staatsgevaarlijke asielzoekers op te sporen. Deze procedure is 
gestart in 2016 en is sinds kort geëindigd na een privacytoets omdat het naar 
eigen zeggen “niet rijmde” met de AVG.  

Deze procedure begon in 2016 naar aanleiding van de aanslagen van 2015 in 
Parijs. De aanslagen die werden opgeëist door Islamitische Staat zorgde voor 
angst. Er ontstond angst voor mogelijke jihadisten onder de asielzoekers. Mark 
Rutte beloofde als reactie op deze groeiende angst dat asielzoekers die een 
verblijfsaanvraag indienden strenger gecontroleerd zouden worden.  

Deze nieuwe aanpak begon in 2016 met het proefproject ‘Athene’. 
Politiemedewerkers gingen actief op zoek naar verdachte informatie op 
telefoons. Gedacht kan worden aan foto’s van wapens of contactgegevens van 
mensensmokkelaars. Om deze informatie te verkrijgen moesten asielzoekers 
hun telefoon laten doorzoeken door de vreemdelingenpolitie. Mocht er iets 
worden gevonden wat als verdacht werd gezien, dan werd dit gekopieerd en 
opgeslagen in het eigen systeem van de politie. 

De gegevens van de asielzoekers werden gedurende het onderzoek 
vergeleken met strafrechtelijke informatie. De politie probeerde op deze 
manier aanknopingspunten te vinden voor een opsporingsonderzoek. 
Desondanks leverde deze methode niet veel resultaten op. Volgens de NRC 
werden er dit jaar 20 signalen doorgegeven waarvan geen enkel signaal tot 
een strafrechtelijk onderzoek had geleid.  

https://www.raadvanstate.nl/@116005/w16-19-0159-ii/
https://www.security.nl/posting/733129/25_000+mensen+sluiten+zich+aan+bij+massaclaim+over+datalek+GGD
https://datalek-ggd.nl/
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5210644/handel-gegevens-nederlanders-ggd-systemen-database-coronit-hpzone
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5210644/handel-gegevens-nederlanders-ggd-systemen-database-coronit-hpzone
https://www.security.nl/posting/733129/25_000+mensen+sluiten+zich+aan+bij+massaclaim+over+datalek+GGD
https://www.security.nl/posting/733129/25_000+mensen+sluiten+zich+aan+bij+massaclaim+over+datalek+GGD
https://datalek-ggd.nl/over-ons/
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/12/07/politie-screende-ten-onrechte-asielzoekers-op-misdrijven-a4068216
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/12/07/politie-screende-ten-onrechte-asielzoekers-op-misdrijven-a4068216
https://nos.nl/artikel/2408629-politie-stopt-project-rond-screenen-asielzoekers-vanwege-privacyschending
https://www.nu.nl/binnenland/6171942/politie-screende-asielzoekers-op-misdrijven-en-handelde-in-strijd-met-de-wet.html
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/12/07/politie-screende-ten-onrechte-asielzoekers-op-misdrijven-a4068216
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De procedure van project Athene voldoet niet aan de eisen van de AVG 
volgens de politie. Na een interne privacytoets is het project stilgelegd. 
Daarentegen was de procedure volgens de politie wel rechtmatig op basis van 
de oude wetgeving, voor het ingaan van de AVG in mei 2018. In de toekomst 
zal de politie doorgaan met het controleren en uitlezen van telefoons van 
asielzoekers. Echter zal dit handmatig gebeuren, met een juridische basis. 
Maar volgens de NRC is deze praktijk omstreden. Op papier zouden de 
asielzoekers het recht hebben om de afgifte van hun telefoon te weigeren, 
maar in de praktijk ligt dit vaak gecompliceerder. Asielzoekers zijn namelijk 
verplicht mee te werken aan de asielprocedure om een kans te maken op een 
verblijfsvergunning. 

3. NATIONALE RECHTSPRAAK

Hoogtepunten: 

 • Privacy First verliest rechtzaak ANPR-camera
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3.1 Privacy First verliest rechtszaak over stopzetten van ANPR-
camera

Privacy First (hierna: de Stichting) heeft de zaak omtrent ANPR (Automatic 
Number Plate Recognition)-cameratoezicht verloren van de Nederlandse 
Staat. Afgelopen oktober werd bekend dat de Stichting een rechtszaak 
ging aanspannen tegen de staat middels een kort geding, omdat de ANPR-
wetgeving in strijd zou zijn met het Europees recht. De voorzieningenrechter 
heeft de vordering om ANPR-cameratoezicht buiten werking te stellen 
afgewezen, omdat het spoedeisende belang zou ontbreken. 

In Nederland staan 919 permanente kentekencamera’s die bij elkaar 
gemiddeld vijf miljoen auto’s per dag registreren, waarvan 2 miljoen unieke 
kentekens. Op piekdagen worden 7 miljoen kentekens geregistreerd. Niet 
alleen de kentekens worden opgeslagen, maar ook gegevens zoals locatie, 
tijdstip en een foto van het rijtuig. Sinds 1 januari 2019 worden deze gegevens 
van alle passerende auto’s 28 dagen bewaard, terwijl die daarvoor binnen 24 
uur werden gewist (mits ze in geen enkel bestand voorkwamen). 

De Stichting stelde dat dit niet noodzakelijk, disproportioneel en ineffectief is.  
Door middel van een kort geding wilde de stichting de ANPR-wetgeving buiten 
werking laten stellen. Bovendien zou het Openbaar Ministerie geprobeerd 
hebben gebruik te maken van onbewerkte foto’s, terwijl dit niet is toegestaan 
op basis van de ANPR-regelgeving. 

De Staat vond daarentegen dat de vordering van de Stichting moest worden 
afgewezen wegens het gebrek aan een spoedeisend belang. De Stichting stelt 
dat er wel sprake zou zijn van een spoedeisend belang, omdat elke dag sprake 
is van registratie en verzameling van miljoenen foto’s, wat een stelselmatige 
inbreuk oplevert op de grondrechten van burgers in Nederland. 

De rechtbank heeft geoordeeld dat het gebruik van onbewerkte foto’s 
niet op grote schaal gebeurt en dat er verder geen andere structurele 
misstanden zijn bij de inzet van deze camera’s. Daarnaast is de Wet ANPR 
en de uitvoeringsregelgeving al op 1 januari 2019 in werking getreden. Dit 
betekent dat ten tijde van de kortgedingsdagvaarding de door Privacy First 
gestelde stelselmatige ernstige inbreuk op grondrechten al ruim tweeënhalf 
jaar plaatsvond. Kennelijk was er gedurende die periode geen aanleiding voor 
de Stichting om een kort geding aan te spannen om de regelgeving buiten 
werking te laten stellen. 

De rechter komt hierdoor tot oordeel dat geen sprake is van een spoedeisend 
belang, terwijl dit wel een voorwaarde is om een vordering in een kortgeding 
in te kunnen stellen. De rechter is dan ook niet toegekomen aan een 
inhoudelijke beoordeling van de vordering.

4. WERELDWIJDE ONTWIKKELINGEN
Hoogtepunten: 

 • Meta (moederbedrijf Facebook) gedaagd voor 150 miljard dollar vanwege het   
  verspreiden en faciliteren van haatberichten
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4.1 Facebook-moederbedrijf Meta is gedaagd voor 150 
miljard dollar vanwege het verspreiden en faciliteren van 
haatberichten

De Rohingya-vluchtelingen uit Myanmar hebben twee rechtszaken 
aangespannen tegen Facebook voor haar rol in de verspreiding van 
haatberichten. Het gaat onder andere over de rol van de Facebook-algoritmes 
die de verspreiding van haatberichten faciliteerde en bevorderde. Ook gaat 
het om de nalatigheid van het bedrijf om berichten die opriepen tot geweld 
tegen Rohingya van het platform te halen. De advocaten van de vluchtelingen 
stellen dat Facebook genocide faciliteerde en eisen in de twee rechtszaken 
meer dan 150 miljard dollar.  

De moslimminderheid Rohingya in Myanmar wordt volgens Human Rights 
Watch bedreigd door andere etnische groepen. Al in 2013 stelde Human 
Rights Watch dat er sprake was van etnische zuivering in Myanmar van 
Rohingya. Een voorbeeld is een bericht dat in 2013 op Facebook verscheen: 
“We moeten ze bestrijden zoals Hitler deed met de Joden”. In de rechtszaken 
die zijn ingediend wordt niet alleen gevorderd dat Facebook te weinig deed 
om de verspreiding van dit soort haatberichten te stoppen. Bovendien wordt 
Facebook verweten dat het met behulp van algoritmes dit soort berichten heeft 
verspreid.  

In 2018 erkende Facebook schuld. Facebook zei dat het te traag had 
gereageerd om haatzaaiing te voorkomen en het delen van verkeerde 
informatie op het eigen platform te stoppen. Na deze uitspraak heeft Facebook 
stappen gezet om misbruik van het platform in Myanmar te voorkomen. Zo 
werd er volgens de site van Meta, het moederbedrijf van Facebook, actief 
haatcontent verwijderd van het platform. Ook werd het makkelijker gemaakt 
om haatberichten te rapporteren. Een recent voorbeeld is het verbannen van 
het militaire regime in Myanmar van Facebook en Instagram na de coup in 
februari 2021. Ondanks deze maatregelen bleven de haatberichten op het 
platform bestaan.   

De vluchtelingen eisen meer dan 150 miljard dollar doormiddel van twee 
‘class-action lawsuits’, ook wel groepsvorderingen genoemd, in de Verenigde 
Staten en in het Verenigd Koninkrijk. In de zaak in de Verenigde Staten 
wordt gesteld dat Facebook berichten toestond waarin de overheid van 
Myanmar opriep om aanslagen te plegen op Rohinga. Daarnaast zouden 
er extremistische groepen worden aanbevolen via algoritmes aan vatbare 
personen. Dit leidde volgens de vluchtelingen tot steeds meer haatberichten 
op het platform.  

De rechtszaken zijn door de vluchtelingen anoniem ingediend in de VS en in de 
UK. De vluchtelingen hopen echter dat Facebook berecht gaat worden via het 
Myanmarese recht. Op deze manier zou Facebook zich niet kunnen beroepen 
op het Amerikaanse recht, in bijzonder sectie 230 van de Communications 
Decency Act (Wet voor fatsoenlijke communicatie). Deze wet stelt dat online 
platforms, zoals Facebook en Instagram, niet aansprakelijk zijn voor de inhoud 
die door derden is geplaatst. Ondanks dat in de groepsvordering is gesteld dat 
het Myanmarese recht moet worden toegepast, verwachten bepaalde experts 
dat dit niet succesvol zal zijn. Zij stellen dat de Amerikaanse rechtbanken 
wel degelijk het Myanmarees recht mogen inroepen, maar desondanks 
hoogstwaarschijnlijk gebruik zullen maken van de Amerikaanse wet.

https://tweakers.net/nieuws/190456/facebook-moederbedrijf-meta-is-door-rohingya-gedaagd-voor-150-miljard-dollar.html
https://tweakers.net/nieuws/190456/facebook-moederbedrijf-meta-is-door-rohingya-gedaagd-voor-150-miljard-dollar.html
https://nos.nl/artikel/2408547-rohingya-eisen-miljarden-van-facebook-vanwege-faciliteren-genocide
https://nos.nl/artikel/2408547-rohingya-eisen-miljarden-van-facebook-vanwege-faciliteren-genocide
https://www.hrw.org/report/2013/04/22/all-you-can-do-pray/crimes-against-humanity-and-ethnic-cleansing-rohingya-muslims
https://www.hrw.org/report/2013/04/22/all-you-can-do-pray/crimes-against-humanity-and-ethnic-cleansing-rohingya-muslims
https://nos.nl/artikel/2408547-rohingya-eisen-miljarden-van-facebook-vanwege-faciliteren-genocide
https://about.fb.com/news/2018/08/update-on-myanmar/
https://nos.nl/artikel/2370187-militair-regime-myanmar-verbannen-van-facebook-en-instagram
https://edelson.com/wp-content/uploads/doevmetacomplaint.pdf
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/47/230
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/47/230
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/rohingya-refugees-sue-facebook-150-billion-over-myanmar-violence-2021-12-07/

