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 VOORWOORD 

Beste lezer, 

De maand maart nam niet alleen de eerste lentedagen met zich mee, maar voorzag 
ons ook op privacy gebied van genoeg belangrijke ontwikkelingen. Zo kwamen 
er nieuwe technieken aan het licht, werden er op Europees niveau grote privacy 
knopen doorgehakt en ontwikkelde de crisis in Oekraïne zich inmiddels tot een ware 
informatieoorlog.  

In januari van dit jaar heeft de consumentenbond een onderzoek naar fingerprinting 
uitgevoerd. Met het gebruik van fingerprinting kan iemand online gevolgd worden 
zonder het gebruik van cookies. Er wordt een digitale vingerafdruk gecreëerd 
aan de hand van de gegevens van het desbetreffende apparaat. Zo wordt er 
bijvoorbeeld gekeken naar: de computerhardware, software, schermgebruik, 
gebruikte lettertypen en schermresolutie. De consumentenbond is van mening dat 
het zonder toestemming maken van een online vingerafdruk een inbreuk maakt op 
de privacy van consumenten. Zij hebben deze bevindingen gedeeld met de Autoriteit 
Persoonsgegevens, welke mogelijk een onderzoek in zal stellen.  

Op 24 maart bereikten het Europees Parlement, De raad van de Europese Unie en 
de Europese Commissie een voorlopig akkoord over de Digital Markets Act (DMA). 
Het doel van de DMA is hoofdzakelijk om de concurrentie en innovatie te bevorderen 
en om consumenten meer controle te geven over hun eigen data. Het akkoord 
ziet hiervoor op het reguleren van de bedrijven met een poortwachterspositie 
en het verbreden van de toegang tot informatie voor consumenten. Ook voor de 
Digital Service Act (DSA), welke meer ziet op de bredere digitale maatschappelijke 
problemen, wordt binnen een niet al te lange tijd een akkoord verwacht.  

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne is van grote invloed op sociale media 
platforms, streamingdiensten en andere media partijen. Nu Rusland steeds meer 
beperkende wetgeving in het leven roept en de censuur toeneemt, zijn deze partijen 
genoodzaakt maatregelen te nemen. Grote partijen zoals Netflix, TikTok en Spotify 
stoppen met het aanbieden van hun diensten in Rusland. Andere partijen zoals 
Twitter en Google nemen maatregelen om Rusland te dwarsbomen in de aanval 
tegen Oekraïne. Naar verwachting zullen de maatregelen ten gevolge van deze 
informatieoorlog alleen nog maar toenemen.  

 
Dit en meer 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: 

 • Europese Data Act verplicht bedrijven data uitwisselbaar te maken
 • Tijd om gerichte onlineadvertenties aan te pakken
 • EDPB-richtlijn omtrent dark patterns op social media platforms
 • Akkoord over de Digitale Markets Act
 
     

https://www.considerati.com/nl/contact/
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1.1 Europese Data Act verplicht bedrijven data uitwisselbaar 
te maken

Eind februari heeft de Europese Commissie de Data Act, ook wel de 
Dataverordening, bekend gemaakt. De verordening is, samen met de Data 
Governance Act, onderdeel van de in februari 2020 gepresenteerde Europese 
datastrategie. De Europese Unie (EU) hoopt met deze strategie technologieën 
te ontwikkelen die voor iedereen toegankelijk zijn en de interne markt en 
de mogelijkheid om data vrijelijk met elkaar te delen te bevorderen. De 
verordeningen zien beide toe op niet-persoonsgebonden gegevens. 

Eerder identificeerde de EU verschillende knelpunten die momenteel de 
Europese data-economie limiteren, die door middel van de Data Act verholpen 
moeten worden. Zo bleek er een gebrek aan duidelijkheid over wie er 
gebruik mag maken van en wie er toegang heeft tot de data van verbonden 
producten (bijvoorbeeld een slim huishoudapparaat of een slimme industriële 
machine). Daarnaast kunnen kleine of middelgrote ondernemingen vaak geen 
evenwichtig data-uitwisselingscontract afsluiten met de grote spelers. Grotere 
partijen hebben hierdoor een aanzienlijk sterkere onderhandelingspositie. 
Door deze ongelijke positie bestaat de kans dat er misbruik wordt gemaakt 
van eventuele contractuele onevenwichtigheden. Ook is er slechts een 
beperkte mogelijkheid om data uit verschillende sectoren te combineren. 
Data wordt aldus onvoldoende benut binnen de EU, vindt de Europese 
Commissie. Zo hebben momenteel, in het geval van verbonden producten, 
alleen de producenten toegang tot deze data, terwijl deze data zeer nuttig 
kan zijn voor bedrijven die actief zijn op het gebied van de distributie van 
vervangende onderdelen en accessoires. Deze knelpunten zorgen ervoor dat 
de consumentenkeuze, innovatie en openbare dienstverlening beperkt wordt. 
Ze begrenzen namelijk de concurrentie.

De Data Act dient ertoe deze beperkingen te corrigeren. Het zal ervoor 
moeten zorgen dat data eerlijk wordt verdeeld over alle spelers binnen de 
data-economie. Dit dient te gebeuren zonder dat afbreuk wordt gedaan 
aan de legitieme belangen van bedrijven en personen die in dataproducten 
en -diensten investeren. Consumenten en bedrijven genereren data door 
producten en diensten te gebruiken. Door de Data Act krijgen zij meer 
zeggenschap over hoe deze data gebruikt mag worden.  Organisaties 
hebben namelijk door de Data Act niet langer het recht om in de algemene 
voorwaarden vast te stellen dat alle data van een verkocht verbonden product, 
hun eigendom blijft. Data moet na de invoering van de Data Act in open 
formats worden opgeslagen, zodat het gemakkelijk gedeeld kan worden 
wanneer een klant hierom vraagt. Dit biedt kleinere bedrijven onder andere 
lagere prijzen en nieuwe mogelijkheden. Deze toegang zorgt daarnaast 
voor meer controle voor bedrijven en consumenten over hun data. De Data 
Act scherpt het recht op overdraagbaarheid aan, waardoor de door deze 
producten gegenereerde data, makkelijker van en naar verschillende diensten 
kan worden gekopieerd en overgezet. Zo moet de Data Act ervoor zorgen dat 
gegevens, bijvoorbeeld uit een slimme stofzuiger, gedeeld kunnen worden 
met reparateurs. Hierdoor kan er aan de hand van de gegenereerde data van 
het product worden geschat wanneer een bepaald onderdeel bijvoorbeeld 
kapot zal gaan. Zo kan geanticipeerd worden wanneer een onderdeel toe is 
aan vervanging.

De Data Act heeft ook invloed op clouddiensten. Ook zij zullen gegevens 
makkelijker uitwisselbaar moeten maken, zodat gebruikers eenvoudig 
kunnen overstappen naar een andere aanbieder. Door de verbetering van 
het handhaven van het recht op overdraagbaarheid, krijgt men zelf meer 
controle over eigen data.  Uit deze aanpassingen zal waarschijnlijk een grote 
verandering voor de bedrijfsvoering binnen de EU volgen. 

Nu het voorstel gepresenteerd is, beginnen de EU-wetgevingsdiscussies. De 
komende tijd kunnen we wijzigingsvoorstellen vanuit het Europees Parlement 
en de Raad van de Europese Unie verwachten. Het is daarom nog maar de 
vraag hoeveel van het gepresenteerde voorstel van de Data Act overeind blijft 
staan.

1.2 Tijd om gerichte onlineadvertenties aan te pakken 

De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming, European Data 
Protection Supervior (EDPS), laat weten dat het de hoogste tijd is om gerichte 
advertenties aan te pakken en het gebruik van persoonsgegevens voor 
advertentiedoeleinden te beperken.  

In het voorstel van de Digital Services Act wordt het aanzienlijke risico wat 
gerichte advertenties met zich meebrengt erkent. In dit voorstel wordt met 
name de nadruk gelegd op het bevorderen van de transparantie. Echter, de 
voorzitter van de EDPS Wojciech Wiewiorowski stelt dat enkel transparantie niet 
voldoende is. Volgens hem is er meer nodig om gerichte onlineadvertenties 
aan te pakken. Wiewiorowski stelt dat de soort persoonsgegevens die gebruikt 
worden voor het plaatsen van gerichte advertenties op zijn minst beperkt 
moeten worden. Zo zouden volgens hem speciale datacategorieën of andere 
gegevens die mogelijk misbruikt kunnen worden, onder meer de gegevens 
van kinderen, niet gebruikt mogen worden voor het plaatsen gerichte 
advertenties. 

De EDPS is dus niet van mening dat gerichte advertenties in zijn geheel 
verboden moeten worden, maar dat er duidelijke grenzen gesteld moeten 
worden aan de mogelijkheden die online organisaties op dit moment hebben. 
Er kan bijvoorbeeld ook gericht geadverteerd worden door gebruik te 
maken van contextueel adverteren, waarbij geen persoonsgegevens verwerkt 
hoeven te worden. Deze advertenties worden slechts gebaseerd op de 
doelgroep van de website. Het is nog niet duidelijk hoe de EDPS de gerichte 
onlineadvertenties precies gaat aanpakken. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1113
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0767
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0767
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_273
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_273
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_1114
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_1114
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/data-act-factsheet
https://privacy-web.nl/nieuws/data-act-eu-verplicht-clouddiensten-data-uitwisselbaar-te-maken/
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/recht-op-dataportabiliteit#:~:text=U%20heeft%20het%20recht%20om,leverancier%20van%20dezelfde%20soort%20dienst.
https://edps.europa.eu/press-publications/press-news/blog/it-time-target-online-advertising_en
https://edps.europa.eu/press-publications/press-news/blog/it-time-target-online-advertising_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=COM%3A2020%3A825%3AFIN
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1.3 EDPB-richtlijn omtrent dark patterns op social media 
platforms

Het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB) heeft deze maand 
een richtlijn gepubliceerd die ziet op het herkennen en vermijden van dark 
patterns. Door middel van dark patterns worden gebruikers een bepaalde kant 
op gestuurd zodat ze zoveel mogelijk persoonsgegevens afstaan, terwijl ze dat 
in eerste instantie niet willen. 

De EDPB definieert dark patterns als zijnde interfaces en gebruikerservaringen 
op sociale media platforms, die ervoor zorgen dat gebruikers onbedoelde, 
ongewillige en potentieel schadelijke beslissingen maken met betrekking tot 
het verwerken van hun persoonsgegevens. Hier worden vaak visuele aspecten 
voor gebruikt, bijvoorbeeld via knoppen, kleuren of teksten. Dark patterns 
beïnvloeden het gedrag van gebruikers en beperken de mogelijkheid hun 
gegevens te beschermen.  

In de richtlijn wordt door de EDPB voor zowel de ontwerpers van interfaces 
als de gebruikers van sociale media platforms, praktische aanbevelingen 
gedaan over hoe dark patterns herkent en voorkomen kunnen worden. Het 
gaat hier om dark patterns die in strijd zijn met de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). 

De EDPB noemt in de richtlijn concrete voorbeelden van verschillende dark 
patterns. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen zes categorieën dark 
patterns en onder deze categorieën zijn verschillende soorten dark patterns 
opgenomen. Een categorie is bijvoorbeeld “Overloading”. Gebruikers worden 
bij “Overloading” geconfronteerd met een grote hoeveelheid verzoeken, 
informatie of mogelijkheden om hen ertoe te zetten onbedoeld gegevens te 
delen of om meer gegevens te delen dan zij in eerste instantie wilden. Onder 
deze categorie worden de volgende voorbeelden benoemd: Voortdurend 
aansporen, Privacy Doolhof en Te veel opties. Dit is geen limitatieve lijst, maar 
biedt een handvat om dark patterns te kunnen herkennen. Daarnaast worden 
in de richtlijn de “best practices” besproken op het gebied van dark patterns. 
In deze “best practices” zijn specifieke aanbevelingen opgenomen die zien op 
elk moment in de levenscyclus van een sociale media-account (het afsluiten 
van het account, toestemming en gegevensbeschermingsmanagement etc.). 
De EDPB adviseert over hoe de gebruikersinterface op dat bepaalde moment 
in de levenscyclus van het account, ontworpen moet worden, zodat deze wel 
voldoet aan de eisen van de AVG.  

Eerder deze maand diende de privacyorganisatie van activist Max Schrems, 
NOYB (None Of Your Business), bij zo’n 270 websites de klacht in dat hun 
cookiepop-ups niet voldoen aan de AVG en gebruik maken van dark patterns. 
De cookiepop-ups zijn volgens de organisatie zo ontworpen dat het voor 
gebruikers extreem lastig is om deze te weigeren. NOYB stelt dat ongeveer 
90% van de gebruikers hierdoor cookies accepteren, terwijl uit de statistieken 
blijkt dat eigenlijk maar 3% daadwerkelijk toestemming wilt verlenen voor het 
plaatsen van de cookies. 

Bij de klacht heeft NOYB een handleiding toegevoegd, waarin wordt uitgelegd 
hoe de websites hun software-instellingen moeten aanpassen. NOYB biedt 
de websites vervolgens 60 dagen om de aanpassingen door te voeren en 
te zorgen dat ze voldoen aan de vereisten uit de AVG. Als een website na 60 
dagen nog steeds de vereisten uit de AVG niet naleeft, zal NOYB een klacht 
indienen bij de desbetreffende toezichthoudende autoriteit. Vorig jaar werden 
er door NOYB al een hoop klachten bij verschillende websites ingediend. 
Deze bleken succesvol: veel websites hebben sindsdien hun cookie-banner zo 
vormgegeven dat deze nu wel in overeenstemming is met de AVG. 

NOYB hoopt voor de 270 websites op dezelfde uitkomst als vorig jaar. 
Ook zijn ze zich aan het voorbereiden op de volgende ronde van klachten. 
Uiteindelijk wil de organisatie nog zo’n 100 websites bereiken. Door middel 
van de richtlijnen van de EDPB en de handleiding van NOYB moet het voor 
websites eenvoudiger worden om de eisen van de AVG na te leven. Ook zullen 
gebruikers dark patterns beter kunnen herkennen om zo te voorkomen dat ze 
de controle over hun persoonsgegevens verliezen. 

1.4 Akkoord over de Europese Digital Markets Act

Het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese 
Commissie hebben een voorlopig politiek akkoord bereikt over de Digital 
Markets Act (DMA), oftewel de Wet digitale markten. Door middel van deze 
wetgeving wil Europa machtsmisbruik door Big Tech bedrijven verbieden. 
Het doel van deze verordening is om concurrerende (kleinere) bedrijven een 
kans te geven de markt binnen te treden, innovatie te bevorderen en om 
consumenten meer controle te bieden over hun eigen data. 

De DMA richt zich tot de grootste bedrijven, zoals sociale media platforms 
en zoekmachines. Om onder de DMA te vallen dient een bedrijf een 
poortwachterspositie te hebben. Een bedrijf heeft een poortwachterspositie 
wanneer het minimaal 45 miljoen maandelijkse actieve gebruikers heeft in 
meerdere Europese landen en een beurswaarde van minstens 75 miljard 
euro. Dit soort bedrijven zijn dusdanig groot, waardoor zij zeer veel invloed 
op de interne markt kunnen uitoefenen. Zo is het voor gebruikers vaak niet 
of nauwelijks mogelijk om geen gebruik te maken van de diensten van een 
bedrijf met een poortwachterspositie.  Denk bijvoorbeeld aan partijen zoals 
Google, Amazon, Facebook, Apple en Microsoft. De regels uit de DMA moeten 
zorgen voor een eerlijker speelveld op de digitale markt. Dit gebeurt door 
strenger toezicht te houden op de Big Tech bedrijven en vooraf in te grijpen. 
De manier waarop de poortwachters de bestaande app stores invullen, hoe 
op dit moment data gebruikt wordt voor het plaatsen online advertenties en 
de manier waarop chatdiensten ingedeeld zijn, zullen door de invoering van 
de DMA radicaal veranderen. De New York Times noemt de DMA het meest 
ingrijpende beleid op het gebied van onlinediensten sinds de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming. 

https://edpb.europa.eu/news/news/2022/edpb-adopts-guidelines-art-60-gdpr-guidelines-dark-patterns-social-media-platform_en
https://edpb.europa.eu/system/files/2022-03/edpb_03-2022_guidelines_on_dark_patterns_in_social_media_platform_interfaces_en.pdf
https://noyb.eu/nl
https://www.dataguidance.com/news/eu-noyb-sends-further-270-draft-complaints-website
https://noyb.eu/en/more-cookie-banners-go-second-wave-complaints-underway
https://wecomply.noyb.eu/static/app/pdf/OneTrustGuide.0afba7b9c87d.pdf
https://share.noyb.eu/s/mHnwKWXdWeFnMWt
https://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2022/03/25/council-and-european-parliament-reach-agreement-on-the-digital-markets-act/
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/proposal-regulation-single-market-digital-services-digital-services-act_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/proposal-regulation-single-market-digital-services-digital-services-act_en.pdf
https://www.nytimes.com/2022/03/24/technology/eu-regulation-apple-meta-google.html
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2. NATIONAAL NIEUWS
Hoogtepunten: 

 • Toezichthouders willen betere uitleg over het gebruik van de gegevens van   
  internetgebruikers
 • Fingerprinting: gevolgd worden zonder cookies 
 •  Tweede Kamer heeft ingestemd met wetsvoorstel modernisering     
  consumentenbescherming    
 

Poortwachters dienen zich aan de nieuwe regels houden. Zo is het verboden 
voor een bedrijf om haar eigen diensten te bevoordelen. Dit houdt in dat 
bijvoorbeeld Apple niet langer enkel toegang tot de door haar aangeboden 
App Store mag verlenen aan iPhone- en iPad-gebruikers. Ook mag de 
Chrome-browser niet meer als standaard browser geïnstalleerd zijn op 
Google-producten. De DMA geeft gebruikers bovendien het recht om vooraf 
geïnstalleerde apps op hun telefoon te verwijderen. Momenteel leveren 
bijvoorbeeld Apple en Android hun telefoons met daarop apps van hun 
eigen diensten of apps waarmee zij een samenwerking hebben. Deze apps 
moeten straks verwijderd kunnen worden. Ook worden chatapps opengesteld. 
WhatsApp zal voortaan interoperabel moeten zijn. Dit betekent dat gebruikers 
van concurrerende chatapps, zoals Telegram of Signal, ook in staat moeten zijn 
om te communiceren met WhatsApp gebruikers. Chatapps zullen dus meer 
op e-mail gaan lijken. Daarbij maakt het namelijk niet uit van welke dienst 
je gebruik maakt, iedereen kan vrijelijk met elkaar communiceren. Verder 
kunnen bedrijven met een poortwachterspositie na de inwerkingtreding van 
de DMA niet zomaar data van een gebruiker combineren met verzamelde data 
van andere platforms, om zo gerichte onlineadvertenties te plaatsen. Meta is 
eigenaar van de sociale media platforms Facebook, Instagram en WhatsApp. 
Momenteel kan zij de data van gebruikers van deze platforms met elkaar 
combineren. De DMA zorgt ervoor dat daarvoor voortaan toestemming aan de 
gebruiker gevraagd moet worden. Als een poortwachter een van deze regels 
overtreedt, kan een boete worden opgelegd van 10% van de wereldwijde 
omzet. Bij herhaaldelijke overtreding kan deze boete oplopen tot 20%. Als 
er sprake is van een systematische overtreding, kan de Europese Commissie 
een marktonderzoek instellen. Dit kan leiden tot vergaande straffen, zoals het 
opsplitsen van het bedrijf. 

Naar verwachting zal de DMA begin 2023 in de EU van kracht zijn. De DMA 
vormt, samen met de Digital Services Act (DSA), oftewel de Wet inzake digitale 
diensten, een van de hoekstenen van de Europese digitale strategie. Beide 
verordeningen moeten ervoor zorgen dat alle digitale diensten de Europese 
waarden en het Europese model in acht nemen. Waar de DMA meer ziet op 
de regulering van de platforms, zal de DSA de bredere maatschappelijke 
problemen aanpakken. Momenteel is er over de DSA nog geen akkoord, maar 
dit zal naar verwachting niet lang meer duren.

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-markets-act-ensuring-fair-and-open-digital-markets_nl
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220315IPR25504/deal-on-digital-markets-act-ensuring-fair-competition-and-more-choice-for-users
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2.1 Toezichthouders willen betere uitleg over het gebruik van 
de gegevens van internetgebruikers

Toezichthouders Autoriteit Consument en Markt (ACM), Autoriteit 
Persoonsgegevens (AP), Autoriteit Financiële Markten (AFM) en Commissariaat 
voor de Media (CvdM) zijn een onderzoek gestart naar de manier waarop 
organisaties internetgebruikers op een toegankelijke en begrijpelijke manier 
kunnen informeren over het gebruik van hun persoonsgegevens.  

De ACM, de AP, de AFM en het CvdM vormen sinds oktober 2021 het 
Samenwerkingsplatform Digitale Toezichthouders (SDT). Het onderzoek naar 
de manier waarop internetgebruikers geïnformeerd moeten worden, is een 
van de eerste acties van dit samenwerkingsverband. De toezichthouders 
zijn van mening dat bedrijven, instellingen en overheden internetgebruikers 
momenteel onvoldoende uitleggen hoe hun gegevens gebruikt worden. Op 
het internet is het redelijk eenvoudig om personen te beïnvloeden. Zo kunnen 
bedrijven het koopgedrag van een consument beïnvloeden door bijvoorbeeld 
de prijzen en het aanbod van producten te personaliseren op basis van big 
data en algoritmes. Om die reden is het van belang dat internetgebruikers 
op de hoogte zijn van de manier waarop hun persoonsgegevens gebruikt 
worden. Als een consument bijvoorbeeld op de hoogte is van het feit dat een 
platform gebruik maakt van gepersonaliseerde prijzen en aanbiedingen, kan 
hij anticiperen op hoe deze partij zijn persoonsgegevens mogelijk gebruikt. 
Hierdoor kan de gebruiker een weloverwogen keuze maken of hij of zij van 
deze partij producten wil afnemen. Daarnaast is het via een sociale media 
platform gemakkelijk om consumenten en gebruikers te beïnvloeden. Een 
voorbeeld van zo’n platform is TikTok. Afgelopen zomer werd dit platform nog 
een boete opgelegd door de AP. De reden hiervoor was dat aan de gebruikers 
van TikTok onvoldoende werd uitgelegd hoe hun persoonsgegevens 
verzameld en verwerkt werden. Doordat het platform geen transparantie bood, 
was het voor gebruikers niet duidelijk hoe TikTok hun persoonsgegevens 
gebruikte. Door voorafgaand te informeren over de mogelijkheid tot 
beïnvloeding, zijn gebruikers op de hoogte van de gevolgen die een algoritme 
op hun persoonsgegevens kan hebben.  

Het onderzoek van SDT staat in het teken van het vinden van een manier 
waarop bedrijven, instellingen en overheden een duidelijke uitleg kunnen 
geven over hoe zij persoonsgegevens gebruiken. Het doel is om uiteindelijk 
een handleiding op te stellen, zodat sprake is van effectieve transparantie. Dit 
houdt in dat het voor gebruikers te voorzien moet zijn hoe en op welke manier 
hun persoonsgegevens worden gebruikt. Hiermee hoopt SDT mogelijke online 
misleiding of misbruik van persoonsgegevens te voorkomen en hiertegen te 
beschermen.

2.2 Fingerprinting: gevolgd worden zonder cookies 

Uit onderzoek van de Consumentenbond is gebleken dat veel populaire 
Nederlandse websites gebruik maken van “browser fingerprinting” Het betreft 
onder andere nieuwssites, webwinkels, banken en streamingdiensten. 

Met browser fingerprinting kan je worden gevolgd zonder cookies. Het is een 
techniek die gebruik maakt van een simpel gegeven. Computers verschillen 
namelijk altijd van elkaar: verschillen in browserversie, schermresolutie, 
besturingssysteem, enzovoorts. Een combinatie van al deze gegevens kan een 
unieke “vingerafdruk” opleveren waar een websitebezoeker aan te herkennen 
is. Naast dat deze vingerafdruk wordt gebruikt om misbruik of fraude van de 
website te voorkomen, gebruiken websites het ook om gericht te kunnen 
adverteren. 

De Consumentenbond deed begin dit jaar een steekproef met 100 
(populaire) websites. Hieruit is gebleken dat 34% van de onderzochte 
websites een vingerafdruk maakt van zijn bezoekers. In 2018 was dit nog 
slechts 12%. Opvallend is dat de vingerafdruk vaak al genomen is voordat een 
bezoeker instemt met de cookies. Op grond van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet mag een website 
alleen een vingerafdruk van een bezoeker maken indien deze hiermee heeft 
ingestemd.  

Ondanks dat banken een speciale status hebben door de verplichting om hun 
site extra goed te beveiligen conform de antifraudewetgeving, is gebleken 
dat verschillende banken de fingerprintingtechniek ook gebruiken op hun 
homepage, en dus niet alleen bij het inloggen. 

Het lijkt er dus op dat een groot deel van de websites die browser 
fingerprinting gebruikt de wet overtreedt, omdat ze de techniek gebruiken 
zonder een juridische grondslag. De Consumentenbond heeft deze 
bevindingen inmiddels met de Autoriteit Persoonsgegevens gedeeld, zodat er 
mogelijk een onderzoek ingesteld kan worden.

2.3 Tweede Kamer heeft ingestemd met wetsvoorstel 
modernisering consumentenbescherming 

De Tweede Kamer heeft afgelopen maand ingestemd met het wetsvoorstel 
modernisering consumentenbescherming. Op grond van deze wet worden 
een aantal regels aangescherpt, zodat consumenten duidelijker en eerlijker 
worden geïnformeerd. Ook gaan de consumentenrechten gelden voor ‘’gratis’’ 
digitale diensten. Dit zijn diensten waar gebruikers hun persoonsgegevens 
overhandigen in ruil voor het gebruik van de desbetreffende dienst.

Een van de aangescherpte regels is dat consumentenbeoordelingen eerst 
door handelaren op echtheid moeten worden gecontroleerd, voordat een 
beoordeling als aanbeveling of recensie mag worden geplaatst. Ook komt 
er een verbod op het door een ander (tegen betaling) laten plaatsen van 
een valse consumentenbeoordeling. Bovendien moeten verkopers aan de 
consument laten weten hoe ze de reviews gaan controleren die afkomstig zijn 
van consumenten die het product daadwerkelijk hebben gekocht. 

https://www.acm.nl/nl/publicaties/toezichthouders-pleiten-voor-betere-voorlichting-over-online-gebruik-van-gegevens-van-internetgebruikers
https://www.acm.nl/nl/organisatie/samenwerking/nationale-samenwerking/samenwerkingsplatform-digitale-toezichthouders-sdt
https://www.rathenau.nl/nl/digitale-samenleving/hoe-bedrijven-ons-met-digitale-technieken-beinvloeden
https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/verkoop-aan-consumenten/verkopen-aan-consumenten/online-beinvloeden
https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-publiceert-vuistregels-voor-online-platformen
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/boete-tiktok-vanwege-schenden-privacy-kinderen
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/browser-fingerprinting
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/03/11/tweede-kamer-stemt-in-met-betere-online-consumentenbescherming
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/03/11/tweede-kamer-stemt-in-met-betere-online-consumentenbescherming
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Verder moeten verkopers de consument informeren of hij een 
gepersonaliseerd prijsaanbod krijgt. Dit kan bijvoorbeeld door middel van 
een algoritme dat bijhoudt welke websites de desbetreffende consument 
heeft bekeken en wat hij allemaal heeft gekocht. Ook zullen online platforms 
en winkels bij zoekresultaten altijd duidelijk moeten maken als het betaalde 
reclames betreft of als er is betaald om een hogere plaatsing te krijgen. Om 
de levering en het afhandelen van een retourzending makkelijker te maken 
voor een consument, moeten online platforms (zoals bijvoorbeeld Marktplaats 
en Bol.com) voortaan ook laten weten wie hier verantwoordelijk voor is: de 
verkoper of het platform. De consument weet dan wie hij moet benaderen als 
een probleem zich voordoet. 

Naast dat een aantal regels zijn aangescherpt, brengt deze wet ook met zich 
mee dat consumentenrechten gaan gelden voor diensten waarvoor gebruikers 
betalen met hun persoonsgegevens, zoals sociale media. Aanbieders van 
zulke sociale platforms moeten meer informatie gaan verstrekken over 
bijvoorbeeld de duur van een contract en hoe dit contract kan worden 
beëindigd. Ook mogen consumenten voortaan binnen veertien dagen zonder 
reden het contract ontbinden. Wanneer er is ontbonden, mag de aanbieder de 
persoonsgegevens van de desbetreffende consument niet meer verwerken. 
Dezelfde regels moeten uiterlijk eind mei 2022 voor de gehele EU gaan 
gelden. Dit betekent dat deze regels ook bij online aankopen over de grens 
van toepassing zullen zijn.

3. NATIONALE RECHTSPRAAK

Hoogtepunten: 

 • Persoonsgegevens gelekt: recht op schadevergoeding? 
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3.1 Persoonsgegevens gelekt: recht op schadevergoeding?

Feiten 
Deze zaak gaat om een geschil tussen een vrouw en het college van 
burgemeester en wethouders van Eindhoven (hierna: het college). De 
vrouw stelde dat een door haar verstuurd e-mailbericht naar het college is 
doorgestuurd naar derden, terwijl haar e-mailadres nog herkenbaar was. In dit 
e-mailbericht verzocht de vrouw om een overzicht van alle meldingen die zij in 
2016 heeft gedaan over de overlast van de caravan van haar buren. Aanleiding 
hiervoor was de verklaring van het college bij de Ombudscommissie dat de 
vrouw hierover veel meldingen zou hebben gedaan. Het e-mailbericht met het 
verzoek is daardoor ook bij haar buren terechtgekomen, waarin ze bekend dat 
ze aangifte van vernieling zou doen. De vrouw is daarom van mening dat ze 
schade heeft geleden en stelt het college hiervoor aansprakelijk. 

Rechtsvraag 
Heeft een persoon recht op schadevergoeding als zijn of haar 
persoonsgegevens worden gelekt? 

Oordeel Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Raad van 
State)
De Raad van State bevestigde in deze zaak een eerdere uitspraak uit 2020: in 
beginsel is het verlies van controle over persoonsgegevens een aantasting van 
een persoonlijkheidsrecht. Ieder persoon heeft recht op bescherming van een 
juiste, rechtmatige verwerking van zijn persoonsgegevens. Echter, dit impliceert 
niet dat een inbreuk op de AVG per definitie leidt tot een aantasting van de 
integriteit van een persoon en daarmee schadevergoeding moet worden 
betaald aan de betrokkene. Voor schadevergoeding moet de betrokkene eerst 
de concrete nadelige gevolgen aantonen, tenzij het aannemelijk is dat de 
betrokkene (im)materiële schade heeft opgelopen. 

In casu was de raad van State van mening dat de vrouw haar schade niet 
heeft bewezen. Ze heeft onvoldoende onderbouwd dat de inbreuk heeft 
geleid tot aantasting van haar persoon en dat de gevolgen van de inbreuk 
haar rechtstreeks hebben getroffen. Ze heeft niet aangetoond welke nadelige 
gevolgen ze heeft ondervonden door het doorsturen van haar e-mailadres aan 
derden. Het verzoek om schadevergoeding heeft de raad van State daarom 
afgewezen. 

De rechtsregel uit deze uitspraak is dat de raad van State wederom bevestigt 
dat nadelige gevolgen aannemelijk moeten worden gemaakt als de 
betrokkene in aanmerking wil komen voor schadevergoeding. Uit concrete 
gegevens zal moeten blijken dat je schade hebt geleden.

4. WERELDWIJDE ONTWIKKELINGEN
Hoogtepunten: 

 • EDPB-guidelines over gedragscodes voor doorgifte buiten de EU definitief
 • De gevolgen van de informatieoorlog tussen Rusland en Oekraïne 
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https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2022:230
https://www.raadvanstate.nl/@120629/201905087-1-a2/
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4.1 EDPB-guidelines over gedragscodes voor doorgifte buiten 
de EU definitief

De European Data Protection Board (EDPB) heeft de definitieve versie van 
guidelines over gedragscodes als doorgifte-instrument aangenomen, laat 
de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) weten. In deze guidelines worden de 
voorwaarden besproken hoe op grond van een gedragscode, doorgifte van 
persoonsgegevens aan landen buiten de Europese Unie (EU) kan plaatsvinden. 

Uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) volgt dat 
persoonsgegevens alleen buiten de EU doorgegeven kunnen worden, 
indien het desbetreffende derde land een passend beschermingsniveau 
heeft. Dit betekent dat het land op zijn minst een vergelijkbaar niveau van 
gegevensbescherming moet bieden. Slechts een beperkte hoeveelheid 
landen biedt deze bescherming. Momenteel zijn dit nog maar 13 landen. 
Als een derde land niet aan deze eis voldoet, moet doorgifte op grond van 
een wettelijke bepaling uit de AVG plaatsvinden. Bijvoorbeeld als passende 
waarborgen getroffen zijn om de gegevens te beschermen. Een manier om 
een passend beschermingsniveau te waarborgen, is een goedgekeurde 
(wereldwijde) gedragscode. Bedrijven binnen dezelfde sector, en dus ook 
buiten de EU, zeggen dan toe zich aan dezelfde regels van de gedragscode te 
houden.  

Op grond van de AVG kan een groep verwerkingsverantwoordelijken en/of 
verwerkers een gedragscode ontwikkelen. Deze groep bestaat bijvoorbeeld uit 
een branche of een sector, zoals de gedragscode voor gegevensuitwisseling 
in de zorg. In deze gedragscode worden specifieke regels voor deze bepaalde 
sector opgenomen over hoe zij omgaan met persoonsgegevens. Deze 
gedragscode moet vervolgens worden goedgekeurd door de AP (of de andere 
betrokken toezichthouder).  

De EDPB-guidelines over gedragscodes voor doorgifte naar derde landen 
zijn bedoeld om praktische richtsnoeren te geven. Er wordt aandacht besteed 
aan de inhoud van dergelijke gedragscodes, het proces voor de aanneming 
ervan en de betrokken actoren. Bovendien worden ook de eisen waaraan 
een gedragscode moet voldoen en de garanties die een gedragscode voor 
doorgiften moet bieden besproken. 

Voor de goedkeuring van een wereldwijde gedragscode gelden aanvullende 
voorwaarden. Een nationale gedragscode heeft namelijk enkel goedkeuring 
van de nationale privacytoezichthouder nodig, terwijl een wereldwijde 
gedragscode door de Europese Commissie algemeen geldend verklaard moet 
worden. Daarnaast moeten de derde landen die onder de gedragscode vallen, 
een toezegging doen dat zij de persoonsgegevens die zij ontvangen goed 
zullen beschermen. Ook moeten EU-inwoners de mogelijkheid behouden 
om hun privacyrechten uit te oefenen. Door middel van de EDPB guidelines 
moet het voor een bedrijfssector eenvoudiger worden een gedragscode op te 
stellen, zodat zij gegevens met derde landen kunnen uitwisselen.

4.2 De gevolgen van de informatieoorlog tussen Rusland en 
Oekraïne

Voor het eerst vindt in het sociale media tijdperk een oorlog in Europa plaats. 
De oorlog tussen Rusland en Oekraïne is van invloed op verschillende partijen, 
zo ook op sociale media platforms en streamingsdiensten. Deze partijen 
spelen een grote rol op het gebied van de verspreiding van nepnieuws. Nu 
Rusland steeds meer censureert en nieuwe wetgeving doorvoert ter bestrijding 
van ‘’nepnieuws’’, worden sociale media platforms en streamingsdiensten 
gedwongen om maatregelen te treffen. Daarnaast krijgen sommige partijen 
juist de mogelijkheid om hun steentje bij te dragen in de strijd van Oekraïne 
tegen Rusland. 

De beperkende Russische wetgeving  
Meerdere Russische wetten beperken buitenlandse streamingsdiensten en 
mediapartijen in het aanbieden van hun diensten. Netflix laat weten dat zij 
hun dienst in Rusland hebben stopgezet. Deze actie is het gevolg van de 
nieuwe Russische Vitrina tv-wet, die streamingsdiensten in het land verplicht 
ministens twintig Russische propagandakanalen aan te bieden. Later kondigde 
Netflix zelfs aan alle producties en aankopen in Rusland te staken, ondanks 
dat er op het moment werd gewerkt aan vier Russische Netflix-originals. Grote 
Hollywood-studio’s volgden het voorbeeld van Netflix. Disney Studios, Sony 
Pictures Entertainment en Warner Bros. hebben aangekondigd voorlopig geen 
bioscoopfilms uit te brengen in Rusland. De streamingsdiensten Amazon Prime 
en Crunchyroll zijn ook niet meer beschikbaar. 

Verder verkoopt Google geen advertentieruimte meer aan de door de 
Russische staat gefinancierde partijen, zoals Russia Today. Dit geldt voor 
alle platforms van Google, inclusief Youtube. Ook Facebook verkoopt geen 
advertentieruimte meer aan door de Russische staat gefinancierde partijen.

Russische wetgeving pakt “nepnieuws” aan 
Rusland heeft recentelijk nieuwe wetgeving aangenomen met betrekking tot 
de verspreiding van nepnieuws. Het doel van deze wetgeving is het aanpakken 
van de verspreiding van de, volgens Rusland valse informatie, over de oorlog 
in Oekraïne. Rusland wil de verspreiders streng straffen, door de verspreiding 
met een celstraf tot 15 jaar te beboeten. Voor kleinere overtredingen, zoals 
het delen van een artikel met ‘’nepnieuws’’ kan maximaal 3 jaar dwangarbeid 
of een boete van maximaal 12.000 euro worden opgelegd. Deze wetgeving 
betekent het einde van diverse onafhankelijke Russische media en is 
bovendien zeer omstreden, met name doordat de Russische staatsmedia 
zelf geregeld nepnieuws verspreiden. Bijvoorbeeld tijdens de afgelopen 
Amerikaanse presidentsverkiezingen, maar momenteel ook tijdens de oorlog 
met Oekraïne. Zo stellen Russische bronnen dat Oekraïne zich schuldig maakte 
aan wreedheden tegen het Russische sprekende deel van de bevolking en dat 
Rusland daarom wel in moest grijpen.  

https://edpb.europa.eu/system/files/2022-03/edpb_guidelines_codes_conduct_transfers_after_public_consultation_en_1.pdf
https://edpb.europa.eu/system/files/2022-03/edpb_guidelines_codes_conduct_transfers_after_public_consultation_en_1.pdf
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/edpb-guidelines-over-gedragscodes-voor-doorgifte-buiten-eu-nu-definitief
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internationaal/doorgifte-binnen-en-buiten-de-eu#hoe-weet-ik-of-een-derde-land-een-passend-beschermingsniveau-heeft-1752
https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht/nieuwe-versie-gedragscode-elektronische-gegevensuitwisseling-in-de-zorg-egiz-.htm#:~:text=De%20Gedragscode%20Elektronische%20Gegevensuitwisseling%20in,aan%20onder%20andere%20de%20AVG.
https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht/nieuwe-versie-gedragscode-elektronische-gegevensuitwisseling-in-de-zorg-egiz-.htm#:~:text=De%20Gedragscode%20Elektronische%20Gegevensuitwisseling%20in,aan%20onder%20andere%20de%20AVG.
https://variety.com/2022/digital/news/netflix-suspends-service-russia-ukraine-invasion-1235197390/
https://www.xgn.nl/artikel/dit-missen-de-russen-allemaal-op-entertainment-vlak
https://www.axios.com/youtube-meta-twitter-restrict-russian-state-media-323d966f-531e-40f5-aa06-3b82998589df.html
https://twitter.com/ngleicher/status/1497417241947607043
https://nos.nl/collectie/13888/artikel/2419788-repressie-in-rusland-neemt-toe-media-gebreideld-en-delen-nepnieuws-gestraft
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/rusland-mengt-zich-opnieuw-in-amerikaanse-verkiezingen-en-de-strategie-is-nog-gewiekster-dan-4-jaar/
https://www.trouw.nl/buitenland/europese-beleidsmakers-hebben-geen-idee-van-russisch-nepnieuws-over-oekraine~b8527032/
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Naar aanleiding van de nepnieuwswetgeving, hebben verschillende sociale 
media platforms besloten de toegang tot hun diensten in Rusland te beperken. 
Zo ook TikTok. Zij heeft laten weten dat gebruikers voorlopig geen nieuwe 
video’s kunnen uploaden en dat livestreams tijdelijk uitgeschakeld zijn. De 
mogelijkheid om met de nieuwe wetgeving hoge straffen op te leggen aan 
personen die ‘’nepnieuws’’ verspreiden, brengt volgens TikTok te veel risico’s 
met zich mee voor de veiligheid van hun gebruikers en werknemers. Met 
deze maatregelen hopen zij de veiligheid op hun platform te behouden. 
Ten gevolge van de nepnieuwswetgeving heeft ook Spotify haar diensten 
in Rusland stopgezet. De streamingsdienst is bang dat medewerkers en 
luisteraars gevaar lopen, doordat de wetgeving de vrijheid van meningsuiting 
en de toegang tot informatie beperkt.

Russisch censuur en het verzet  
De censuur door de Russische overheid neemt toe. Zo wordt de toegang 
tot onafhankelijke media beperkt door de Russische mediawaakhond 
Roskomnadzor. Hierdoor zijn websites van deze onafhankelijke partijen 
nauwelijks te raadplegen. Hierdoor hebben Russen amper toegang tot andere 
bronnen dan het nieuws dat afkomstig is van de Russische staatsmedia. Ook 
de toegang tot verschillende sociale media platforms wordt door Rusland 
geblokkeerd. Onder meer de diensten afkomstig van Meta. Zij maakt gebruik 
van waarschuwingslabels voor content afkomstig van de Russische staatsmedia 
en onafhankelijke fact-checking organisaties, waar Rusland het niet mee 
eens is. Meta weigert hiermee te stoppen, omdat zij Russische burgers de 
mogelijkheid wil geven hun persoonlijke ervaringen en meningen te delen 
via haar mediakanalen. Zo heeft Meta haar gebruikers tijdelijk toegestaan 
om bedreigingen aan het adres van Russische militairen in Oekraïne te uiten. 
Normaal is dit verboden, maar deze keer maakte Meta een uitzondering voor 
de personen die door de oorlog zijn getroffen. Deze werkzaamheden waren 
volgens de Russische rechter zeer extremistisch, waardoor de toegang tot 
Facebook werd verboden. Echter is de Russische rechter later in de maand op 
deze uitspraak teruggekomen. Zolang de Russen zich niet bezighouden met 
extremistische activiteiten, kunnen ze van de platforms gebruik blijven maken. 

Het sociale media platform Twitter ondernam ook verschillende maatregelen 
ter voorkoming van de verspreiding van nepnieuws. Dit gebeurde onder meer 
met behulp van onafhankelijke fact-checking partijen en door de content 
afkomstig van Russische staatsmedia te voorzien van een waarschuwingslabel. 
Ook blokkeren zij al sinds 2017 advertenties van accounts die in het bezit zijn 
van Russia Today en Sputnik. Daarnaast kondigde de Oekraïense vicepremier, 
Mykhailo Fedorov, eind februari via Twitter aan dat Oekraïne een IT-leger 
heeft opgericht. Met dit IT-leger wil Oekraïne zoveel mogelijk digitale schade 
aanrichten in Rusland. Hiervoor wordt via het Telegramkanaal IT ARMY of 
Ukraine hulp gevraagd bij het vinden van mogelijke doelwitten. Via Twitter 
hoopt de vicepremier digitale talenten te vinden die bij kunnen dragen aan 
de strijd aan het cyberfront. Ook Google heeft besloten de toegang tot hun 
diensten te beperken. Zo laat Google Maps geen actuele verkeersinformatie 
in Oekraïne meer zien, zodat het voor Rusland minder eenvoudig is om te 
achterhalen waar het druk is. Zo betuigen verschillende partijen op hun eigen 
manier steun aan Oekraïne.

Een informatieoorlog zoals tussen Rusland en Oekraïne heeft nog nooit 
eerder plaatsgevonden. Door de nieuwe wetgeving, als gevolg van de oorlog, 
worden sociale platforms en streamingsdiensten gedwongen maatregelen 
te nemen. Daarnaast neemt de censuur van de Russische overheid voor de 
onafhankelijke media steeds meer toe. Het is nog onduidelijk welke gevolgen 
de informatieoorlog nog meer zal hebben, maar meerdere informatie gerichte 
maatregelen lijken in het vizier te liggen. 

https://twitter.com/TikTokComms/status/1500535437861048320
https://www.nu.nl/tech/6191548/spotify-stopt-in-rusland-om-personeel-en-luisteraars-te-beschermen.html
https://euvsdisinfo.eu/a-game-of-cat-and-mouse-between-censors-and-citizens/
https://nos.nl/collectie/13888/artikel/2419788-repressie-in-rusland-neemt-toe-media-gebreideld-en-delen-nepnieuws-gestraft
https://nos.nl/collectie/13888/artikel/2419788-repressie-in-rusland-neemt-toe-media-gebreideld-en-delen-nepnieuws-gestraft
https://twitter.com/nickclegg/status/1497279120853590025?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1497279120853590025%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.volkskrant.nl%2Fnieuws-achtergrond%2Fin-de-oekraine-oorlog-worden-techbedrijven-opnieuw-gedwongen-kleur-te-bekennenb7cefa60%2F
https://www.nu.nl/algemeen/6190604/facebook-en-instagram-verboden-in-rusland-vanwege-extremistische-activiteiten.html
https://tass.ru/obschestvo/14201553
https://twitter.com/yoyoel/status/1498343849273425921
https://www.nu.nl/tech/6186879/facebook-en-google-blokkeren-russische-staatsmedia-rt-en-sputnik-in-eu.html
https://twitter.com/fedorovmykhailo/status/1497642156076511233
https://www.axios.com/google-maps-live-traffic-data-disabled-ukraine-f4c0bf7a-249a-4fcc-8e65-49642f728d26.html

