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 VOORWOORD 

Beste lezer, 

Met een einde aan de Corona-maatregelen in Nederland en het begin van de crisis in 
Oekraïne is februari een maand geweest die we met elkaar niet snel zullen vergeten. 
Ook op het gebied van privacy en gegevensbescherming is er veel gebeurd 
afgelopen maand.

Na de Oostenrijkse toezichthouder heeft nu ook de Franse CNIL uitspraak gedaan 
over het gebruik van Google Analytics-cookies. De aanleiding van deze uitspraken 
zijn de 101 klachten die None Of Your Business (NOYB) - de NGO van Max Schrems - 
kort na de Schrems II-uitspraak heeft ingediend.  Bij het gebruik van Google Analytics 
worden er persoonsgegevens vanuit de Europese Unie verstuurd naar de Verenigde 
Staten, zonder dat daar een passend doorgiftemechanisme en doeltreffende 
aanvullende waarborgen voor in de plaats zijn. Naar verwachting volgen andere 
toezichthouders dit voorbeeld en zullen deze uitspraken vergaande gevolgen hebben 
voor organisaties die met Amerikaanse dienstverleners werken.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een boete van €525.000,- opgelegd aan een 
organisatie die ten onrechte het identiteitsbewijs van klanten verwerkt ter controle 
van de identiteit bij het afhandelen van verzoeken om inzage of verwijdering 
van persoonsgegevens. En de Belgische toezichthouder heeft zich uitgesproken 
tegen het gebruik van het Transparency en Consent Framework van de online 
advertentiebrancheorganisatie IAB Europe. Dit framework wordt door veel websites 
gebruikt om toestemming te vragen van websitebezoekers. 

Ook klonken er deze maand kritische geluiden vanuit experts in het vakgebied, 
waaronder met betrekking tot het onderbrengen van het toezicht op algoritmen 
bij de Autoriteit Persoonsgegevens, terwijl zij momenteel - naar eigen zeggen - te 
maken hebben met een capaciteitstekort. Daarnaast verwachten vakexperts dat er 
in Nederland een enorme toename zal komen aan massaclaims voor schade die 
geleden is door het schenden van privacy wet- en regelgeving.

Dit en méér nieuws in het kennisdocument van deze maand!

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: 

 • Toezichthouder oordeelt dat gebruik van TCF cookiepop-ups in strijd is met de  
  AVG
 • Onderzoek door privacytoezichthouders naar gebruik clouddiensten door   
  overheidsinstellingen
 
     

https://www.considerati.com/nl/contact/
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1.1 Toezichthouder oordeelt dat gebruik van TCF cookiepop-
ups in strijd is met de AVG

De online advertentiebrancheorganisatie IAB Europe handelt in strijd met 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zo oordeelt de 
Belgische gegevensbeschermingsautoriteit namens alle Europese autoriteiten. 

Deze beslissing heeft betrekking op het Transparency and Consent Framework 
(TCF), ontworpen door IAB Europe. Met dit systeem worden de voorkeuren 
van websitegebruikers vastgelegd. Hieronder valt onder meer de toestemming 
voor het inzetten van trackingcookies. Door middel van tracking cookies 
kan het surfgedrag van mensen worden gevolgd. Deze gegevens worden 
opgeslagen in een zogenaamde ”TC String”. Hierdoor is het mogelijk om voor 
gebruikers zeer specifieke advertenties te plaatsen. Deze gegevens worden 
vervolgens door middel van “real-time bidding” geveild aan verschillende 
adverteerders om op bepaalde advertentieruimten gerichte reclame weer te 
geven. Ongeveer tachtig procent van de Europese websites en applicaties 
maakt gebruik van dit systeem.

De Belgische toezichthouder is van mening dat de manier waarop 
toestemming wordt gevraagd voor het verzamelen van gegevens van 
websitebezoekers, niet aan de eisen van de AVG voldoet. Betrokkenen 
worden onvoldoende geïnformeerd wanneer hen om toestemming wordt 
gevraagd. De rechtsgrond voor de verwerking ontbreekt en de rechtsgronden 
voor verdere verwerking zijn ontoereikend. De verzamelde informatie 
blijkt namelijk te herleiden tot een persoon. Ook voldoet IAB Europe niet 
aan de verantwoordingsplicht. De toezichthouder stelt dat IAB Europe als 
verwerkingsverantwoordelijke aangemerkt wordt. Dit betekent dat er meer 
verplichtingen op hen rusten. Aan deze verplichtingen hebben ze niet 
voldaan. Ze hebben geen register van verwerkingsactiviteiten bijgehouden, 
geen functionaris voor gegevensbescherming aangewezen en geen DPIA 
uitgevoerd.

Ten aanzien van deze schendingen van de AVG is aan IAB Europe een 
boete van 250.000 euro opgelegd. Daarnaast moet de data die via een 
TCF-cookie tot de persoon te herleiden was, vernietigd worden. IAB Europe 
heeft momenteel twee maanden om een plan op te stellen om TCF in 
overeenstemming met de AVG te brengen. 

IAB Europe heeft laten weten het niet met de uitspraak eens te zijn. Zij 
stellen zich op het standpunt niet verwerkingsverantwoordelijk te zijn, omdat 
zij geen beslissende invloed heeft op het gebruik van de TC String door 
websitehouders. De uitspraak zal volgens hen “grote, onvoorziene negatieve 
gevolgen ver voorbij de digitale advertentie-industrie hebben”. IAB Europe 
heeft om die reden besloten om in beroep te gaan.

 Aan de hand van deze uitspraak heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) 
aan het Financieel Dagblad laten weten dat zij Nederlandse websites adviseert 
per direct te stoppen met het gebruik van dit Framework. Anders zijn ze 
mogelijk in overtreding van de AVG. Daarnaast adviseert de AP om volledig te 
stoppen met het volgen van internetgebruikers. Het is namelijk nog onduidelijk 
of een soortgelijk systeem als TCF, dat gebruikers volgt en data verhandelt, kan 
voldoen aan de eisen die de AVG stelt. Tot op heden is onbekend of de AP zal 
handhaven. De gevolgen voor organisaties die gebruik maken van dit systeem 
zijn om die reden nog niet te voorzien.

Een alternatief voor bedrijven is het aanbieden van reclame ‘in context’. NRC 
Media maakt hier bijvoorbeeld al gebruik van. Deze reclame is niet afhankelijk 
van de individuele bezoeker van de website. Echter, deze oplossing is meer 
beperkt en vooral relevant als de website een beperkte doelgroep dient. 
Het is dan niet meer mogelijk om advertenties te plaatsen die specifiek voor 
een persoon gelden. Context-gerelateerde reclame ziet namelijk op de 
gehele doelgroep van een website, bijvoorbeeld door het plaatsen van een 
advertentie over sport op een sportwebsite. Vooral voor kleinere spelers op de 
markt kan dit negatieve gevolgen hebben.

1.2 Onderzoek door privacytoezichthouders naar gebruik 
clouddiensten door overheidsinstellingen

Deze maand is de eerste gecoördineerde handhavingsactie van de European 
Data Protection Board (EDPB) van start gegaan. In de komende maanden zullen 
22 toezichthoudende autoriteiten in de gehele Europese Economische Ruimte 
(EER) (waaronder de European Data Protection Supervisor) onderzoeken 
starten naar het gebruik van clouddiensten door de publieke sector. De 
Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is ook met dit onderzoek gestart.

Wat zijn clouddiensten? Een ‘cloud’ is een netwerk van computers met software 
en data waarvan de toegang via het internet gedeeld kan worden. In het geval 
van de overheid houdt het in dat de meeste data niet meer op computers 
van de overheid zelf staat, maar op servers van cloud service providers. De 
coronacrisis is een van de voornaamste redenen geweest waardoor gebruik 
van clouddiensten is toegenomen. Hierdoor ontstond een noodzaak tot 
digitalisering. 

Het doel van het onderzoek van de toezichthouders is om na te gaan of de 
gegevens van burgers wel voldoende beschermd zijn. De overheid verwerkt 
namelijk veel gevoelige informatie. Het risico bestaat dat clouddiensten 
niet aan de privacywetgeving voldoen. De AP geeft aan al eerder signalen 
te hebben gekregen dat het gebruik van clouddiensten niet op orde is. Zo 
is de kans dat clouddiensten de gegevens doorsturen naar landen buiten 
de EER groot. In veel van deze landen zijn persoonsgegevens in mindere 
mate beschermd. Als bijvoorbeeld de gegevens doorgegeven worden 
naar de Verenigde Staten, ontstaat de mogelijkheid dat Amerikaanse 
inlichtingendiensten toegang krijgen tot deze gegevens. 

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/iab-europe-wordt-verantwoordelijk-gehouden-voor-een-mechanisme-dat-in-strijd-is-met-de-avg
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/iab-europe-wordt-verantwoordelijk-gehouden-voor-een-mechanisme-dat-in-strijd-is-met-de-avg
https://iabeurope.eu/all-news/apd-ruling-clears-way-for-work-on-developing-tcf-into-a-formal-gdpr-code-of-conduct-iab-europe-statement-on-the-apd-decision-announced-today/
mailto:https://iabeurope.eu/wp-content/uploads/2022/02/APD-Decision-FAQ-v2-1.pdf
https://iabeurope.eu/all-news/belgian-dpa-decision-of-2nd-february-are-other-dpas-right-to-warn-about-continued-use-of-the-tcf/
https://fd.nl/tech-en-innovatie/1429434/toezichthouder-advertentiebranche-moet-direct-stoppen-met-online-volgen-bezoeker
https://www.nrc.nl/nieuws/2022/02/08/toezichthouder-direct-stoppen-met-cookies-a4086346
https://www.nrc.nl/nieuws/2022/02/08/toezichthouder-direct-stoppen-met-cookies-a4086346
mailto:https://edpb.europa.eu/news/news/2022/launch-coordinated-enforcement-use-cloud-public-sector_en
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/privacytoezichthouders-onderzoeken-gebruik-clouddiensten-door-overheidsinstellingen
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Het is voor overheden, maar ook voor commerciële organisaties, vaak lastig om 
in onderhandeling te treden met aanbieders van clouddiensten. Dit zijn vaak 
grote partijen met veel macht, zoals Big Tech-bedrijven.  

Het onderzoek wordt door alle deelnemende toezichthoudende 
autoriteiten gestart met een enquête. De AP stuurt een vragenlijst naar alle 
organisaties die namens de Rijksoverheid afspraken maken met de grootste 
clouddienstverleners. De resultaten worden door de toezichthouders 
samengevoegd waardoor er meer inzicht komt in waar het probleem precies 
zit. Aan de hand van de analyse zal bekeken worden welke vervolgstappen 
gezet moeten worden. 

Eind dit jaar verschijnt het rapport van dit onderzoek. De AP geeft aan dat de 
kans groot is dat zij zich hierna gaan richten op het gebruik van clouddiensten 
door commerciële organisaties.

2. NATIONAAL NIEUWS
Hoogtepunten: 

 • AP: boete DPG media voor opvragen identiteitsbewijs
 • Nederlandse digitale identiteitskaart wettelijk nog niet mogelijk 
 •  Experts kritisch over toezicht op algoritmes door de AP    
 •  Privacyexperts verwachten meer massaclaims in Nederland vanwege    
  privacyschendingen
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2.1 AP: Boete DPG Media voor onnodig opvragen 
identiteitsbewijs

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legt DPG Media een boete op van 
525.000 euro. Het mediabedrijf vroeg te veel persoonsgegevens ter verificatie 
van de identiteit wanneer betrokkenen hun rechten wilden uitoefenen.  Zij 
worden hierdoor beperkt in het uitoefenen van hun rechten. Hierdoor handelt 
DPG Media in strijdt met de Algemene verordening persoonsgegevens (AVG). 

Betrokkenen hebben verschillende rechten zodat zij de controle over hun 
persoonsgegevens kunnen uitoefenen, waaronder het recht op inzage en het 
recht op verwijdering van persoonsgegevens. Het uitoefenen van deze rechten 
moet voor de betrokkene gemakkelijk en eenvoudig zijn. Het is van belang dat 
de verwerkingsverantwoordelijke de betrokkene niet aan onnodige drempels 
onderwerpt. Om te voorkomen dat onbevoegden persoonsgegevens kunnen 
inzien of verwijderen is het van belang de identiteit van de persoon te 
achterhalen die zich op een recht beroept. De manier waarop de identiteit van 
de betrokkene wordt geverifieerd, moet passend en niet te zwaar zijn. 

DPG Media is het grootste mediabedrijf van Nederland. Zij geven bladen, 
tijdschriften en boeken uit. Bij het afsluiten van een abonnement worden 
gegevens van klanten opgeslagen in een database. In april 2020 werd Sanoma 
Media Netherlands B.V. door DPG Media overgenomen. In de periode 
voorafgaand aan deze overname, ontving de AP meerdere klachten over 
de handelswijze van DPG bij het uitoefenen van hun rechten. DPG Media 
hanteerde twee verschillende manieren waarop een verzoek ingediend kon 
worden: binnen een digitale inlogomgeving of buiten deze inlogomgeving. 
Buiten de inlogomgeving kon het verzoek ingediend worden via de website, 
per e-mail of per brief. Hierbij vroeg DPG de betrokkene altijd om een 
kopie van het identiteitsbewijs. Er werd door DPG niet aangegeven dat de 
betrokkene mogelijk ook delen van het identiteitsbewijs kon afschermen. 
DPG stelde dat deze manier van identificeren nodig was om te voorkomen 
dat de gegevens bij een persoon terechtkwamen die niet over deze gegevens 
behoorde te beschikken.

Volgens de AP, maar ook volgens de European Data Protection Board 
(EDPB) in de nieuwe richtsnoeren over het inzagerecht, is het vragen naar 
een identiteitsbewijs in bijna elk geval een te zwaar middel. En als men 
het identiteitsbewijs als identificatiemiddel gebruikt, is het van belang 
dat de betrokkene wordt gewezen op het maskeren van gegevens op het 
identiteitsbewijs die niet noodzakelijk zijn. 

Uit de beoordeling van de AP blijkt dat buiten de inlogomgeving altijd 
om een kopie van het identiteitsbewijs werd gevraagd, zonder dat daarbij 
rekening werd gehouden met de hoeveelheid of aard van de gegevens. De 
AP stelt dat een betrokkene zich ook op een minder ingrijpende manier had 
kunnen identificeren, bijvoorbeeld door middel van een klantnummer in 
combinatie met een naam en adres. Betrokkenen zijn mogelijk belemmerd in 
de uitoefening van hun rechten, omdat zij niet bereid waren een kopie van hun 
identiteitsbewijs aan te leveren. 

Aan de hand van deze bevindingen heeft de AP een boete opgelegd van ruim 
een half miljoen euro. Uit het persbericht van de AP blijkt dat DPG Media heeft 
laten weten dat zij in beroep gaat tegen de uitspraak.

2.2 Experts kritisch over toezicht op algoritmes door de AP

In het regeerakkoord van de VVD, CDA, D66 en ChristenUnie van afgelopen 
december is te lezen dat algoritmes gecontroleerd gaan worden op 
transparantie, discriminatie en willekeur. Dit moet onder meer door betere 
samenwerking en samenhang tussen de al bestaande digitale toezichthouders, 
maar ook door het aanstellen van een nieuwe algoritmetoezichthouder. 
Uit de budgettaire bijlage van het regeerakkoord is gebleken dat de 
algoritmetoezichthouder zal worden ondergebracht bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens (AP). Experts vragen zich af of de nu al overbeladen 
organisatie dit wel aankan.

De AP roept aan de lopende band dat ze haar taak om toezicht te houden op 
de privacywetten niet goed kan uitvoeren door te weinig budget. Toch heeft 
de coalitie besloten om de AP deze belangrijke verantwoordelijkheid te geven. 
Privacy experts vinden het onwenselijk om dit bij de AP onder te brengen. 
Algoritmes gebruiken namelijk lang niet altijd persoonsgegevens, terwijl dit 
wel de focus is van de AP. Ook kunnen algoritmes andere nadelige gevolgen 
hebben die niet zien op privacy schendingen. Ze kunnen namelijk ook leiden 
tot machtsmisbruik of verstoring van de markt.

Het feit dat de AP steeds aangeeft dat ze met de verantwoordelijkheden die 
ze nu draagt al niet goed kan functioneren, weegt mee in het oordeel van de 
experts, onder wie onze eigen Bart W. Schermer. Als de AP haar huidige werk al 
niet aankan, is het volgens de experts geen goed idee om daar nog een grote 
verantwoordelijkheid aan toe te voegen. Voor het algoritmetoezicht is vanaf 
2023 een miljoen euro beschikbaar gesteld. Vanaf 2026 zal dit 3,6 miljoen euro 
moeten zijn. Dit is maar 10 procent van het totale budget dat de AP tegen die 
tijd te besteden heeft, terwijl de nieuwe taak los staat van het toezicht op de 
privacywetten.

Er zijn ook experts die zich kunnen vinden in de keuze om het algoritmetoezicht 
bij de AP onder te brengen, omdat algoritmes vaak over persoonsgegevens 
gaan. Kanttekening hierbij is wel dat de AP niet mag controleren als bij een 
algoritme geen persoonsgegevens betrokken zijn. Hierbij kan worden gedacht 
aan het afstellen van wapens of het opstijgen van vliegtuigen. Dit zou dan 
moeten veranderen, omdat de AP anders in feite niet meer kan doen dan dat 
ze nu al mag.

Voorts gaat de AP ervan uit dat ze het toezicht in samenwerking gaat 
doen met andere toezichthouders, zoals de Autoriteit Financiële Markten 
(AFM) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De exacte rol van de 
algoritmetoezichthouder bij de AP is nog niet bekend, maar het ministerie van 
Binnenlandse Zaken benadrukt wel het belang van die samenwerking.

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-boete-dpg-media-voor-onnodig-opvragen-identiteitsbewijs
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-boete-dpg-media-voor-onnodig-opvragen-identiteitsbewijs
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/rechten-van-betrokkenen
https://www.dpgmedia.nl/over-ons
https://edpb.europa.eu/system/files/2022-01/edpb_guidelines_012022_right-of-access_0.pdf
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/boetebesluit_dpg.pdf
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-boete-dpg-media-voor-onnodig-opvragen-identiteitsbewijs
mailto:https://www.kabinetsformatie2021.nl/documenten/publicaties/2021/12/15/coalitieakkoord-omzien-naar-elkaar-vooruitkijken-naar-de-toekomst
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/ap_position_paper_mei_2021.pdf
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2.3 Privacyexperts verwachten meer massaclaims in 
Nederland wegens privacyschendingen

Privacydeskundigen stellen dat we de komende jaren meer massaclaims 
wegens (vermeende) privacyschendingen kunnen verwachten in Nederland. 
De drempel in Nederland om een massaclaim in te dienen, ligt namelijk 
minder hoog dan in de rest van Europa. Hierdoor is de kans groot dat ook 
buitenlandse massaorganisaties hun claim in ons land zullen indienen. 

Een massaclaim kan ontstaan als een groot aantal gedupeerden dezelfde 
schade leiden. In Nederland heeft men de mogelijkheid om deze claims 
te bundelen en met een collectieve actie de zaak aanhangig te maken 
bij de rechter. Vaak is er een belangenorganisatie die de gedupeerden 
vertegenwoordigd en namens hen naar de rechter gaat met als doel een 
veroordeling tot collectieve schadevergoeding. De uitkomst van de zaak geldt 
vervolgens voor alle gedupeerden. Door middel van een massaclaim is het niet 
meer nodig dat elke gedupeerde individueel naar de rechter hoeft te stappen.

Vertegenwoordiging van betrokkenen bij massaprivacyschendingen is 
geregeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Uit artikel 
80 van deze verordening volgt dat organisaties zonder winstoogmerk de 
mogelijkheid hebben om collectieve acties op te zetten. In Nederland kennen 
we ook de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (WAMCA). Door 
deze wet is het eenvoudiger om massaschadegevallen collectief af te wikkelen 
via de Nederlandse rechter en kan schadevergoeding collectief gevorderd 
worden. 

De reden dat hoogstwaarschijnlijk meer massaclaims in Nederland behandeld 
zullen worden, is het gevolg van een uitspraak van het Britse Hooggerechtshof. 
In deze zaak werd een massaclaim gevoerd tegen een internet serviceprovider, 
vanwege het illegaal verzamelen en gebruiken van gegevens van miljoenen 
smartphone-gebruikers. Voor het voeren van deze massaclaim, hadden de 
gedupeerden zich niet bij een claimorganisatie gemeld. De Britse rechter 
oordeelde dat dit echter vereist was om te kunnen oordelen over de zaak. 
Met deze uitspraak zet de Britse rechter een streep door de mogelijkheid 
om een massaclaim door de Britse rechter te laten oordelen. In Nederland 
is het daarentegen niet vereist dat een individu bewijs levert voordat een 
claimorganisatie een massaclaim aanhangig kan maken. 

Momenteel lopen al verschillende massarechtszaken in Nederland tegen 
grote buitenlandse social media platforms. Tegen TikTok lopen meerdere 
massaclaims, door onder andere de Consumentenbond in samenwerking 
met Stichting Take Back Your Privacy. Zij claimen dat de privacy van kinderen 
onvoldoende door de app wordt beschermd. Ook heeft de Consumentenbond 
een rechtszaak aangespannen tegen een social media-platform, omdat het 
platform persoonsgegevens heeft doorgegeven aan adverteerders zonder 
daarvoor toestemming te vragen. 

Nu het in veel Europese landen niet mogelijk is om een massaclaim bij de 
rechter aanhangig te maken, verwachten privacydeskundigen dat buitenlandse 
organisaties naar Nederland zullen uitweiden. Zo is bijvoorbeeld de Britse 
massastichting App Stores Claims gestart met een zaak tegen twee grote 
techbedrijven. Ook vermoeden de deskundigen dat we zaken kunnen 
verwachten van de Oostenrijkse belangenorganisatie van Max Schrems, Non 
Of Your Business (NOYB).

2.4 Nederlandse digitale identiteitskaart wettelijk nog niet 
mogelijk

Afgelopen december publiceerde het journalistieke platform Follow the Money 
(FTM) een artikel dat overheden en grote techbedrijven de komst van een 
digitale identiteitskaart aan het promoten zijn. Ze zouden hierbij meeliften op 
de coronacrisis. Experts hebben gewaarschuwd voor vergaande gevolgen. 
Ze vrezen dat dit het einde wordt van de vrijheid zoals we die nu kennen als 
politici verkeerde keuzes maken. Er wordt zelfs gesproken over een agenda van 
surveillance die achter de lobby voor digitale datavergaring zou zitten.

Voor SP-kamerlid Renske Leijten was dit een reden om Kamervragen te stellen. 
Ze vroeg zich onder andere af of de zorgen van de experts over het meeliften 
op de coronacrisis voor het invoeren van een digitale identiteitskaart terecht 
zouden zijn. Deze vraag werd door de secretaris van digitalisering, Alexandra 
van Huffelen, ontkennend beantwoord. Op dit moment bestaat er geen digitale 
identiteitskaart in Nederland, omdat de Wet op identificatieplicht dit niet 
toelaat. 

Verder vermoedde FTM dat het promoten van de digitale ID-kaart meer winst 
zou opleveren voor overheden en bedrijven en dat ze meer invloed zouden 
kunnen krijgen door dataverzameling. Ook dit is volgens van Huffelen niet 
het geval. De Coronapandemie zou niet gebruikt zijn voor een van deze 
doeleinden.

De staatssecretaris benadrukt dat de verdere ontwikkeling van de digitale 
identiteit weloverwogen stappen vergt omdat het altijd een maatschappelijk 
vraagstuk zal zijn. Ze is van plan om een betrouwbare digitale identiteit 
infrastructuur te bouwen, waarbij winst geen doel mag zijn en het voor 
bedrijven en overheden niet is toegestaan om meer invloed te verkrijgen door 
het verzamelen van data bij het gebruik van de digitale ID-kaart.

Leijten vroeg de staatssecretaris ook of ze de kritiek begrijpt dat het lijkt 
dat mensen eigenaar van hun eigen data zijn met het gebruik van een 
digitale identiteit, maar dat dit wordt ondermijnd door verdienmodellen van 
verschillende deelnemers en aanbieders van digitale identiteiten. Van Huffelen 
reageerde hierop door te stellen dat gebruiks- en gebruikersgegevens bij 
zowel een Europese digitale identiteit als in de voorstellen voor de Wet 
Digitale Overheid niet mogen worden gebruikt voor andere doeleinden dan 
de veilige uitgifte van inlogmiddelen. De persoonsgegevens van burgers 
dienen dus geen verdienmodel, omdat dit niet zal worden toegestaan in de 
voorgestelde wetgeving.

https://fd.nl/bedrijfsleven/1428842/stroom-aan-nieuwe-nederlandse-massaclaims-om-privacy-op-komst
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-130.html
https://www.theguardian.com/law/2021/nov/10/top-uk-court-blocks-legal-action-against-google-over-internet-tracking
https://www.consumentenbond.nl/nieuws/2021/schadeclaim-van-15-miljard-tegen-tiktok
mailto:https://www.consumentenbond.nl/acties/facebook
https://www.appstoreclaims.co.uk/
mailto:https://www.trouw.nl/cultuur-media/nederlandse-stichting-bereidt-claim-tegen-apple-en-google-voor~bf0651f6/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
mailto:https://www.trouw.nl/cultuur-media/nederlandse-stichting-bereidt-claim-tegen-apple-en-google-voor~bf0651f6/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.ftm.nl/artikelen/internationale-digid-lobby
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2021Z23371&did=2022D05310
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Tot slot verklaart Van Huffelen dat het digitale identiteitsbewijs onafhankelijk 
wordt ontwikkeld van de Europese coronapas. Wel zal kennis uit het 
bedrijfsleven worden gebruikt.

2.5 Kritische geluiden over de privacy regulering

Uit de samenleving komen steeds vaker geluiden dat bedrijven stil staan 
vanwege strenge privacywetgeving. Het Financieel Dagblad brengt deze 
geluiden in een recent artikel in kaart. Zo wordt gesteld dat de Autoriteit 
Persoonsgegevens (AP) vaak te snel handhaaft en niet eerst opzoek gaat naar 
een oplossing. 

Dit kan voor kleinere organisaties, zoals een vrijwilligersorganisatie, mkb-bedrijf 
of sportvereniging, snel tot een probleem leiden. Maar ook lokale media kan 
hierdoor worden geraakt, bijvoorbeeld als het plaatsen van tracking cookies 
voor reclame illegaal wordt verklaard. Voorts kan het als lastig worden ervaren  
om na een kennisgeving van een vermeende overtreding in contact te komen 
met de AP. Organisaties stellen dat niet duidelijk gecommuniceerd wordt hoe 
lang het onderzoek loopt en welke economische gevolgen dit kan hebben. 
Innovatie komt hierdoor stil te liggen.  

Het tegenovergestelde geluid komt ook naar voren. Door privacyspecialisten 
wordt gesteld dat organisaties vaak juist de privacyregels verkeerd toepassen, 
door bijvoorbeeld gebruik te maken van een ‘zwarte lijst’. Na het zien 
van de gevolgen van de Toeslagenaffaire, vinden zij de boetes dan ook 
meer dan terecht. Het is van belang dat risico’s voor de mensenrechten 
worden voorkomen en deze risico’s gereguleerd worden, ondanks dat het 
economische gevolgen kan hebben voor een organisatie. 

De AP erkent zelf ook dat de toepassing van de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) voor organisaties bureaucratisch en onduidelijk 
kan zijn. Ze verwachten dat met de tijd, door bijvoorbeeld jurisprudentie, meer 
helderheid zal komen rondom de wetgeving. Hierdoor zal het voor kleinere 
partijen makkelijker worden om de regels uit de AVG na te leven.

3. NATIONALE RECHTSPRAAK

Hoogtepunten: 

 • (Nog) geen doorstuurplicht voor Ziggo
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https://fd.nl/tech-en-innovatie/1427800/privacywet-ontwricht-economie-en-samenleving
https://fd.nl/tech-en-innovatie/1427800/privacywet-ontwricht-economie-en-samenleving
https://www.nrc.nl/nieuws/2022/02/08/toezichthouder-direct-stoppen-met-cookies-a4086346
https://www.trouw.nl/politiek/dubbel-gedupeerd-toeslagenouders-op-zwarte-lijst-kregen-geen-schuldsanering~b3cb781e6/
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/waarom-is-privacy-belangrijk
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3.1 (Nog) geen doorstuurplicht voor Ziggo

Internetprovider Ziggo hoeft geen waarschuwingsbrieven door te sturen naar 
haar klanten, zo oordeelde de voorzieningenrechter afgelopen maand. In de 
zaak nam Stichting BREIN het op tegen de provider.

Stichting BREIN vertegenwoordigt de belangen van Nederlandse filmmakers, 
auteurs, muzikanten en kunstenaars. Haar focus ligt op het tegengaan van 
(verdere) verspreiding van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Hieronder 
valt het voorkomen van illegale up- en downloads. In deze strijd verzamelt 
zij IP-adressen die illegaal materiaal hebben gedownload. Door middel 
van waarschuwingsbrieven verwacht BREIN dat personen stoppen met 
downloaden. Om deze brief bij de betreffende persoon te krijgen, heeft BREIN 
aanvullende informatie nodig van internetproviders. Daarom wil BREIN dat 
Ziggo de brieven doorstuurt. 

De rechter oordeelde dat Ziggo hier (nog) niet toe verplicht kan worden. 
Enkel de gegevens verwerken van hun gebruikers op de grond dat BREIN 
dat wil, is in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming 
(AVG). IP-adressen waarvan het illegale up- en downloaden is vastgesteld, 
zijn volgens de rechter namelijk strafrechtelijke persoonsgegevens. Hiervoor 
is een rechtsgrond nodig. Gezien de personen hier geen toestemming voor 
hebben gegeven, mag deze verwerking alleen plaatsvinden als partijen hier 
een vergunning van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) voor hebben. Bij 
de verwerking zouden namelijk de door BREIN verzamelde IP-adressen, 
gekoppeld worden aan de NAW-gegevens die Ziggo bezit. BREIN heeft deze 
vergunning, maar Ziggo niet. Hierdoor kunnen zij niet verplicht worden om de 
brieven door te sturen. Zodra Ziggo deze vergunning wel bezit, is de rechter 
van mening dat Ziggo de waarschuwingen wel verplicht moet doorsturen. 
Anders handelt zij onrechtmatig. 

De directeur van Stichting BREIN is ontevreden over de uitspraak en stelt in 
hoger beroep te gaan.

4. WERELDWIJDE ONTWIKKELINGEN
Hoogtepunten: 

 • Ontwikkelingen rondom Google Analytics
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https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2022:297
https://stichtingbrein.nl/
https://privacy-web.nl/samenvatting/ziggo-hoeft-geen-waarschuwingsbrieven-door-te-sturen-aan-klanten/
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4.1 Ontwikkelingen rondom Google Analytics

Zoals in het kennisdocument van januari te lezen was, heeft de Oostenrijkse 
privacytoezichthouder recent geoordeeld dat het gebruik van Google 
Analytics in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG). Na de uitspraak van de Oostenrijkse toezichthouder volgde ook de 
Franse toezichthouder met een soortgelijke uitspraak. De aanleiding van deze 
uitspraken zijn de 101 klachten die Non Of Your Business (NOYB), de privacy 
organisatie van Max Scherms, indiende na de Schrems II-uitspraak.  
 
Achtergrond 
De toezichthouders oordeelden dat bij het gebruik van Google Analytics 
persoonsgegevens vanuit de Europese Unie verstuurd worden naar Google 
in de Verenigde Staten. Het gaat hierbij om user identifiers, IP-adressen en 
browserparameters. Volgens de toezichthouders wordt hiermee artikel 44 van 
de AVG overtreden. Dit artikel regelt de doorgifte van persoonsgegevens naar 
landen buiten de Europees Economische Ruimte (EER). De uitspraken hebben 
gevolgen voor organisaties die gebruik maken van Google Analytics.  
 
Deze uitspraken van de toezichthouders volgen op de Schrems II-uitspraak uit 
2020. Met deze uitspraak werd het Privacy Shield-verdrag tussen de Europese 
Unie en de Verenigde Staten (VS) ongeldig verklaard. Het Privacy Shield 
was een doorgiftemechanisme voor verstrekkingen van persoonsgegevens 
vanuit de EER naar de VS. De rechter oordeelde dat de gegevens die 
op basis van het Privacy Shield werden uitgewisseld, onvoldoende 
beschermd waren in de VS. Met het wegvallen van het Privacy Shield blijft 
het afsluiten van modelcontractbepalingen van de Europese Commissie 
over als doorgiftemechanisme, voor zover daarbij passende aanvullende 
waarborgen worden getroffen die zorgen voor een zorgvuldige overdracht van 
persoonsgegevens. 

Doorgifte naar de VS 
Om te komen tot een zorgvuldige internationale doorgifte van 
persoonsgegevens moeten organisaties een aantal stappen doorlopen. Deze 
stappen heeft de European Data Protection Board (EDPB) nader toegelicht in 
de Recommendations 01/2020. Organisaties moeten nagaan of het gekozen 
doorgiftemechanisme effectieve bescherming biedt, bijvoorbeeld door het 
uitvoeren van een Transfer Impact Assessment (TIA). Als dit niet het geval is, 
moeten partijen doeltreffende aanvullende maatregelen treffen. 

In de VS kunnen inlichtingendiensten vrijwel ongehinderd toegang verkrijgen 
tot persoonsgegevens, zonder dat burgers daar effectief iets tegen kunnen 
doen. Het is daarbij lastig om doeltreffende aanvullende maatregelen 
te treffen om dergelijke toegang te voorkomen. Organisaties hebben 
daardoor vaak geen andere optie dan te kiezen voor volledige encryptie van 
persoonsgegevens, of ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens uitsluitend 
binnen de EER worden verwerkt. 
 

Stand van zaken 
NOYB heeft klachten ingediend in heel de EU, waaronder in Noorwegen. Ook 
de Noorse privacytoezichthouder noemt Google Analytics mogelijk illegaal. 
De autoriteit adviseert organisaties alternatieven te verkennen, ondanks het 
ontbreken van een eindconclusie.  
 
Ook de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) stelt op haar website dat Google 
Analytics ‘mogelijk’ binnenkort niet meer is toegestaan. Momenteel is de AP 
bezig met het onderzoeken van twee klachten met betrekking tot het gebruik 
van Google Analytics. Naar verwachting komen zij begin 2022 met een 
uitspraak. 
 
Wat betekent dit? 
Vóór deze uitspraken was het al noodzakelijk om aanvullende maatregelen te 
treffen om een zorgvuldige doorgifte van persoonsgegevens naar de VS te 
waarborgen.  Echter, tot op heden werd niet door de bevoegde autoriteiten 
gehandhaafd. 
 
NOYB komt met twee suggesties om deze problematiek op te lossen. Ofwel de 
VS past de wetgeving en basisbescherming voor persoonsgegevens aan, ofwel 
Amerikaanse aanbieders moeten de persoonsgegevens volledig binnen de 
EER hosten. 

https://noyb.eu/sites/default/files/2022-01/E-DSB - Google Analytics_EN_bk.pdf
https://noyb.eu/sites/default/files/2022-01/E-DSB - Google Analytics_EN_bk.pdf
https://www.cnil.fr/en/use-google-analytics-and-data-transfers-united-states-cnil-orders-website-manageroperator-comply
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228677&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12312155
https://edpb.europa.eu/system/files/2021-06/edpb_recommendations_202001vo.2.0_supplementarymeasurestransferstools_en.pdf
https://www.datatilsynet.no/aktuelt/aktuelle-nyheter-2022/google-analytics-kan-vare-ulovlig/
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#hoe-kan-ik-bij-google-analytics-de-privacy-van-mijn-websitebezoekers-beschermen-4898
mailto:https://noyb.eu/nl/oostenrijks-dsb-doorgifte-eu-vs-gegevens-aan-google-analytics-onwettig

