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De maand april stond in het teken van vieren. We vierden Pasen en de verjaardag
van de koning. Op het gebied van privacy- en gegevensbescherming vierden we
dat Europese Commissie en de Amerikaanse regering een ‘politiek principeakkoord’
hebben bereikt over een nieuw ‘Trans-Atlantic Data Privacy Framework’ en dat het
Europees Parlement de Data Governance Act goedkeurde.
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Het akkoord waar de bovenstaande alinea naar verwijst, is een reactie op de
ongeldigverklaring van het Privacy Shield in 2020. Na lang onderhandelen hebben
de VS en de EU een akkoord bereikt over onderlinge privacy-afspraken. Het
zogenoemde principeakkoord ziet toe op de doorgifte van persoonsgegevens van de
EEA naar de VS. Het is nog geen formeel akkoord, maar volgens de EDPB een goede
eerste stap.

			9

Het Europees Parlement ging op 6 april akkoord met de Data Governance Act
(DGA). De DGA komt net als de Data Act voort uit de ‘Communication on a European
Strategy for Data’ waarin de Commissie haar visie op een interne markt voor data
binnen de komende 5-10 jaar uiteenzet. De DGA versterkt de governance van de
interne markt voor data en schept kaders voor laagdrempelige algemene en sectorale
gegevensuitwisseling.
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De afgelopen maand deelde de AP zijn recordboete van maar liefst 3.7 miljoen euro
uit aan de Belastingdienst. De boete werd de fiscus opgelegd vanwege een illegale
verwerking van persoonsgegevens in het systeem Fraude Signalering Voorziening
(FSV), dat werd gebruikt voor het registreren van risicosignalen. Redenen voor de
boete waren onder andere het ontbreken van een wettelijke basis voor het verwerken
van persoonsgegevens, het overschrijden van bewaartermijnen en onvoldoende
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Ook Fintech-bedrijf Klarna ontving deze maand een boete. Volgens de Zweedse
gegevensbeschermingsautoriteit IMY schoot Klarna tekort in de informatievoorziening
richting klanten. Klarna verstrekte “onvolledige en misleidende informatie” over de
partijen met wie klantgegevens uitgewisseld werden. Ook wijzigde de betaaldienst
zijn privacyverklaring voortdurend en werden betrokkenen niet gewezen op hun
privacyrechten. De tekortkomingen leverde Klarna een boete op van ruim €700.000,-.
Dit en meer nieuws in het kennisdocument van deze maand.
Veel leesplezier!
Bart Schermer
Partner Considerati
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TOELICHTING
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.

1. EUROPEAN DATA PROTECTION BOARD 		
EN EUROPESE INSTELLINGEN
Hoogtepunten:
•
•
•

Principeakkoord bereikt voor 'Trans-Atlantic Data Privacy Framework'
Europees Parlement akkoord met Data Governance Act
Klarna krijgt boete voor overtreden AVG
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1.1 Principeakkoord bereikt voor ‘Trans-Atlantic Data Privacy
Framework’

Sleutelprincipes
Het akkoord bestaat uit een set sleutelprincipes. Op basis van het nieuwe
kader zullen gegevens vrij en veilig tussen de EU en bedrijven in de VS
doorgegeven kunnen worden. Een nieuwe reeks regels en bindende
waarborgen zullen worden getroffen om de toegang tot gegevens door
de Amerikaanse inlichtingendiensten te beperken tot wat noodzakelijk en
proportioneel is om de nationale veiligheid te beschermen. Ook zijn de EU
en de VS een nieuw ‘two-tier redress system’ overeengekomen. Hierdoor
kunnen EU-burgers klachten indienen over de toegang tot hun gegevens door
inlichtingendiensten. De Amerikaanse bedrijven die gegevens verwerken van
EU-burgers zullen onderworpen worden aan strenge verplichtingen. Als laatst
zullen toezichts- en evaluatiemechanismen worden ingericht. Hiermee moet de
naleving en de effectiviteit van de afspraken gewaarborgd worden.

Op 25 maart kondigden de Europese Commissie en de Amerikaanse regering
aan een ‘politiek principeakkoord’ te hebben bereikt over een nieuw ‘TransAtlantic Data Privacy Framework’. Dit Framework ziet toe op de doorgifte van
persoonsgegevens van de Europese Unie (EU) naar de Verenigde Staten (VS).
Het is nog geen formeel akkoord, maar volgens de Europese toezichthouders,
verenigd in het European Data Protection Board (EDPB), een “goede eerste
stap”.
Schrems I en II
Nieuwe afspraken in het kader van een uitwisseling van persoonsgegevens
tussen de EU en de VS zijn hard nodig. In 2020 heeft het Europees Hof van
Justitie namelijk het Privacy Shield ongeldig verklaard. Het Hof oordeelde dat
het Privacy Shield onvoldoende bescherming bood tegen persoonsgegevens
die werden doorgegeven aan de VS. Op grond van Amerikaanse wetgeving
hebben inlichtingsdiensten in de VS toegang tot persoonsgegevens van
EU-burgers. Ook indien deze inzage niet is beperkt tot wat noodzakelijk
is voor de uitvoering van hun werkzaamheden. Daarnaast stelde het Hof
dat het ombudsman-principe onvoldoende bescherming bood wanneer
een EU-burger een klacht wil indienen over de verwerking van zijn of haar
persoonsgegevens in de VS.

Reactie Schrems
Na bekendmaking van het ‘politiek principeakkoord’ door Commissievoorzitter
Ursula von der Leyen en president Joe Biden, verscheen al snel de reactie van
Max Schrems. Schrems benadrukt dat het gaat om een politieke aankondiging,
en dat er dus nog geen juridische tekst ligt. Bovendien zet hij vraagtekens bij
het akkoord aangezien hij denkt dat de VS niet van plan is hun surveillance
wetten aan te passen, terwijl hier nou juist het probleem ligt. Schrems
betwijfelt of het akkoord de toets van het Europees Hof van Justitie nu wel kan
doorstaan, en verwacht hierdoor voor “de derde keer hetzelfde spel te kunnen
spelen”.

Is een doorgifte van persoonsgegevens naar de VS na de ongeldigverklaring
van het Privacy Shield dan helemaal niet meer mogelijk? Nee. Een doorgifte
van persoonsgegevens naar de VS kan nog plaatsvinden op basis van
modelcontracten, indien aanvullende waarborgen worden genomen om de
persoonsgegevens van EU-burgers effectief te beschermen.
Dit blijkt in de praktijk vaak lastig wat ervoor zorgt dat gegevens worden
doorgegeven naar de VS zonder dat aanvullende maatregelen worden
genomen, doorgifte wordt vertraagd, of dat doorgifte helemaal onmogelijk is.

Stand van zaken
Tot op heden is niet bekend wanneer het definitieve ‘Trans-Atlantic Data
Privacy Framework’ verwacht kan worden. Dit zal waarschijnlijk nog enige tijd
duren. De tekst voor de nieuwe overeenkomst moet nog worden opgesteld
en vervolgens moet dit worden goedgekeurd door de EDPB. Zolang dit
akkoord nog niet officieel is, is een doorgifte van persoonsgegevens naar
de VS uitsluitend mogelijk op basis van modelcontracten mits aanvullende
waarborgen worden genomen.

Nieuw akkoord?
Onder andere vanwege het belang voor de internationale handel stond een
nieuw akkoord hoog op de agenda van de EU en de VS. Afgelopen maand
kwam de verklaring naar buiten dat er een principeakkoord is bereikt voor een
Trans-Atlantic Data Privacy Framework. Belangrijk om op te merken is dat het
gaat om een principeakkoord, en er dus nog geen definitieve overeenkomst
getekend is. De verklaring is in wezen slechts een officiële update van de
verwachte toekomstige overeenkomst tussen de EU en de VS betreffende de
doorgifte van gegevens. De VS en de EU zullen nu gaan samenwerken om de
gemaakte afspraken te vertalen naar een juridisch document.

1.2 Europees Parlement akkoord met Data Governance Act
Het Europees Parlement is op 6 april akkoord gegaan met de Verordening
inzake gegevensbeheer (Data Governance Act of DGA). Deze verordening
moet de uitwisseling van niet-persoonsgebonden gegevens binnen de
Europese Unie (EU) stimuleren. Zo krijgen startups en andere bedrijven
toegang tot meer data, wat de innovatie van producten en diensten bevordert.
De DGA komt net als de Data Act voort uit de ‘Communication on a European
Strategy for Data’ waarin de Commissie haar visie op een interne markt voor
data binnen de komende 5-10 jaar uiteenzet. Zoals u in een eerdere blog
van Considerati kon lezen, is deze visie in potentie baanbrekend. Door het
ontwikkelen van doelgerichte wetgeving, governance en investeringen in
infrastructuur, wil de Commissie een digitaal ecosysteem (van bedrijven, het
maatschappelijk middenveld en individuen) creëren: een digitaal ecosysteem
waarin het – nu nog onderbenutte – potentieel van een bijna oneindige
hoeveelheid hoogwaardige industriële data ingezet kan worden voor
economische groei en maatschappelijke waarde.
6
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Om die reden neemt de EU verschillende initiatieven, zoals het ontwikkelen van
een Europese Cloud capaciteit en investeren en het doen van investeringen in
nieuwe instrumenten en infrastructuren voor dataverwerking en -opslag. Ook
initiatieven als de DGA en de Data Act moeten bijdragen aan de Europese
datastrategie.

1.3 Klarna krijgt boete voor overtreden AVG
De Zweedse gegevensbeschermingsautoriteit, IMY, heeft Klarna Bank
AB (Klarna) een boete opgelegd van (omgerekend) €728.000,- voor
het overtreden van verschillende regels uit de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Dit laat IMY weten in een persbericht.

Door de DGA zullen niet-persoonsgebonden gegevens binnen de EU en
tussen verschillende sectoren vrij kunnen stromen. Er wordt verwacht dat de
uitwisseling van gegevens welvaart creëert voor de samenleving, burgers meer
zeggenschap geeft en het vertrouwen van bedrijven vergroot.

Klarna is een financieel bedrijf dat consumenten de mogelijkheid biedt om
achteraf te betalen. Als je ervoor kiest om met Klarna te betalen hoef je een
aankoop pas na 30 dagen te betalen. Ook biedt Klarna de optie om in delen te
betalen. Om deze dienst te kunnen leveren verwerkt Klarna persoonsgegevens
en is hierdoor gebonden aan de AVG. Klarna verwerkt bijvoorbeeld je
bankgegevens en welk item je in welke webshop hebt gekocht.

De DGA versterkt de governance van de interne markt voor data en schept
kaders voor laagdrempelige algemene en sectorale gegevensuitwisseling. Drie
gevolgen die de DGA teweegbrengt:
• De DGA stimuleert hergebruik van overheidsgegevens. Het wordt
gemakkelijker om data breed te delen. Regels in de DGA maken het
bijvoorbeeld mogelijk dat databanken worden gecreëerd voor belangrijke
overheidsgebieden, waaronder volksgezondheid, milieu en financiën.
• De DGA creëert een raamwerk voor gegevensbemiddeling. Hiermee
wordt de angst voor misbruik van gegevens weggenomen en een veilige
omgeving geboden voor het delen van gegevens.
• De DGA moedigt het verzamelen van data in het algemeen belang aan.
Hieronder valt bijvoorbeeld data die wordt verzameld voor medischwetenschappelijk onderzoek. Betrokkenen kunnen hun data met deze
organisaties delen, in de vorm van een soort donatie. Op die manier kunnen
organisaties deze data gebruiken voor onderzoek en bijvoorbeeld om het
maatschappelijk welzijn te verbeteren.

Uit het onderzoek van IMY kwam naar voren dat Klarna tekortschoot in
zijn informatieverplichting. Volgens IMY verstrekte Klarna “onvolledige en
misleidende informatie” over de partijen met wie klantgegevens uitgewisseld
werden. Zo kregen Zweedse en buitenlandse kredietinformatiemaatschappijen
toegang tot deze gegevens, terwijl het bedrijf deze informatie niet open en
eerlijk met haar gebruikers deelde.
Ook wijzigde de betaaldienst zijn privacyverklaring voortdurend en werden
betrokkenen niet gewezen op hun privacyrechten. Hierdoor handelde Klarna
volgens IMY niet transparant: het was voor de gebruikers niet meer te voorzien
op welke manier hun persoonsgegevens werden verwerkt.
De veelvoud en ernst van bovenstaande tekortkomingen leidde ertoe dat IMY
Klarna een boete oplegde ter hoogte van 7.500.000 SEK. Omgerekend is dit
ongeveer €728.000,-. Klarna heeft laten weten in beroep te gaan tegen deze
uitspraak. Het bedrijf stelt ondertussen zijn privacybeleid te hebben aangepast,
waardoor de uitspraak van de Zweedse autoriteit niet langer actueel is.

Naast de DGA moet ook de Data Act de Europese datastrategie ondersteunen.
Het concept van de Data Act gaat over rechten voor toegang tot en gebruik
van gegevens en schept bijvoorbeeld verduidelijking van rechten op Internet
of Things-gegevens. Wat de Data Act nog meer teweegbrengt lees je in deze
blog.
Na het akkoord van het Europees Parlement is de volgende stap definitieve
goedkeurig van de Europese Raad.
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2.1 Tijdelijke wet laat AIVD en MIVD bevoegdheden sneller
inzetten
Toenemende internationale spanningen leiden tot opkomst van meer
cyberdreigingen. Uit onderzoek blijkt dat twee op de drie Nederlandse
organisaties een mogelijke cyberaanval van statelijke actoren zien als grootste
vorm van dreiging voor hun organisatie. Dit is één van de redenen waarom
ministers Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Ollongren van Defensie deze
maand een wetsvoorstel hebben gepresenteerd die de bevoegdheden van de
Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en Militaire Inlichtingen- en
Veiligheidsdienst (MIVD) wijzigt.
De huidige Wet op inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017) geeft
de AIVD en MIVD de taak om in geval van inmenging met de nationale
veiligheid, onderzoek te doen en waar nodig actie te ondernemen. De Wiv
2017 voorziet de AIVD en MIVD van bijzondere bevoegdheden. Zo biedt de
wet de inlichtingsdiensten een mogelijkheid om grote hoeveelheden data op
te vangen en door te spitten (bulkinterceptie) en kunnen zij geautomatiseerde
werken verkennen en binnendringen (hacken). Voor het inzetten van dit
soort bevoegdheden moet nu toestemming worden gevraagd aan de
Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB).
Het wetsvoorstel van Bruins Slot en Ollongren wijzigt dit stelsel van toezicht.
Waar op dit moment sprake is van voorafgaand toezicht door de TIB, is op
basis van het voorstel sprake van toezicht tijdens en na afloop van de inzet van
een bevoegdheid. Het gepresenteerde wetsvoorstel geeft de AIVD en MIVD
dus niet meer bevoegdheden, maar biedt de mogelijkheid hun bestaande
bevoegdheden sneller en effectiever in te zetten. Het wetsvoorstel dient slechts
als een tijdelijke oplossing, namelijk voor vier jaar. In de tussentijd wordt de
Wiv 2017 aangepast.
Voorbeeld: wanneer een Nederlandse organisatie het slachtoffer is van een
cyberaanval is het zaak om snel te handelen zodat de aanvaller gepakt kan
worden. Doordat de AIVD en de MIVD nu voor inzet van hun bevoegdheden
eerst toestemming moeten vragen, is het op basis van de Wiv 2017 niet
mogelijk om de aanvaller direct te kunnen volgen. Met het wetsvoorstel kan dit
tijdens of na afloop van het inzetten van de bevoegdheid.

2. NATIONAAL NIEUWS

De wijzigingen zijn volgens de Nederlandse regering nodig, om op te kunnen
treden tegen digitale aanvallen vanuit landen zoals Rusland en China. Deze
landen voeren digitale aanvallen uit op Nederland en Nederlandse belangen,
om te spioneren, te beïnvloeden of te saboteren. Zo werd de Nederlandse
overheid tijdens de Citrix-crisis in 2020 aangevallen door hackgroeperingen,
afkomstig vanuit China. Sinds de Russische invasie in Oekraïne is het
wekelijkse gemiddelde van cyberaanvallen vanuit China op Nederlandse
bedrijfsnetwerken gestegen met zo’n 109 procent.

Hoogtepunten:
•
•
•
•
•
•
		
•

Tijdelijke wet laat AIVD en MIVD bevoegdheden sneller inzetten
Kabinet wil een wijziging van de Paspoortwet
AVG voor het mkb: meer grip op gegevensverwerking
Boete voor Buitenlandse Zaken voor slechte beveiliging visumaanvragen
De Belastingdienst krijgt een boete van 3,7 miljoen euro voor zwarte lijst FSV
AP kritisch over voorstel afpakken criminele goederen van mensen die niet 		
veroordeeld zijn
Netwerkbeveiliging Nederlandse gemeenten onvoldoende			
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Zoals eerder in een blog van Considerati omschreven, ontving de Wiv 2017
toen deze gepubliceerd werd veel kritiek. De Wiv 2017 werd toen ook
wel de Sleepwet genoemd, omdat men vreesde dat door de ingrijpende
bevoegdheden in bijvangst informatie over ‘onschuldige burgers’ verzameld
zou worden. Daarom kreeg de Nederlandse bevolking toentertijd de
mogelijkheid om te stemmen over de wetgeving via een referendum.

2.3 AVG voor het mkb: meer grip op gegevensverwerking
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft meerdere laagdrempelige
animaties en een infograpic gemaakt, om zo ondernemers te helpen bij het
toepassen van de regels van de Algemene Verordening persoonsgegevens
(AVG). De AP merkt op dat het midden- en kleinbedrijf (mkb) hier vaak moeite
mee heeft.

Ondanks een negatief stemresultaat kwam de wet er, gepaard met een
aantal concessies. Een van deze concessies was dat de TIB de inzet van
de bevoegdheden vooraf moet goedkeuren. Door het voorstel Bruins
Slot en Ollengren wijzigt dit stelsel van toezicht waardoor het voor
inlichtingendiensten mogelijk is om hun bevoegdheden uit te voeren zonder
voorafgaande toestemming van TIB. Naar verwachting zou hier meer ophef
over zijn, maar tot nu toe is er nog weinig kritiek. Bits of Freedom, een
organisatie die opkomt voor online vrijheden, is wel kritisch. Zij waarschuwt dat
het voorstel de geheime diensten zo goed als vrij spel geeft. Door de AIVD en
MIVD de mogelijkheid te geven hun bevoegdheden sneller in te kunnen zetten
worden hun bevoegdheden nog groter en meer ongericht.

Met deze nieuwe documenten wil de AP de mkb’ers ondersteunen, zodat het
naleven van de AVG voor hen gemakkelijker wordt. De infograpic geeft tips aan
kleine bedrijven over hoe zij de werving en selectie van nieuwe werknemers in
overeenstemming met de AVG kunnen verwezenlijken.
Ook voorziet de AP ondernemers van een interactieve AVG-regelhulp. Met de
AVG-regelhulp kunnen kleine ondernemingen praktisch advies ontvangen.
In dit advies wordt opgenomen waar deze partijen op moeten letten om
ervoor te zorgen zij hun werkzaamheden in overeenstemming met de AVG
uitvoeren. Daarnaast heeft de AP een 5-stappenplan opgesteld voor kleine
ondernemingen om hun AVG-basis op orde te brengen.

2.4 Boete voor Buitenlandse Zaken voor slechte beveiliging
visumaanvragen

2.2 Kabinet wil een wijziging van de Paspoortwet
Het kabinet is van plan om de Paspoortwet te wijzigen. Deze wijziging heeft
allereerst tot gevolg dat pasfoto’s, vingerafdrukken en handtekeningen op
één centrale plek worden opgeslagen. Momenteel worden deze gegevens
bewaard bij de gemeente waar het identiteitsdocument is uitgegeven.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft het ministerie van Buitenlandse
Zaken (BuZa) een boete opgelegd. De AP ondervond dat BuZa jarenlang
op ernstige wijze en op grote schaal de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) en de Verordening betreffende het
Visuminformatiesysteem (VIS) heeft overtreden bij het verlenen van visa.

Volgens het huidige kabinet is deze wetswijziging nodig voor burgers
die in een andere gemeente een nieuw paspoort of identiteitskaart
(ID-kaart) aanvragen. Nu moet de gemeente bij een aanvraag van een
identiteitsdocument vragen om pasfoto’s bij de gemeente waar de vorige
aanvraag is gedaan. Naast dat dit proces veel tijd kost, bestaat er een kans op
fouten.

BuZa heeft de afgelopen drie jaar gemiddeld 530.000 visumaanvragen
behandeld. Bij een visumaanvraag worden door BuZa persoonsgegevens
van de betrokkene verwerkt, waaronder vingerafdrukken, land van geboorte,
nationaliteit en foto. Volgens de AP werden de persoonsgegevens die bij deze
aanvragen werden verwerkt onvoldoende beschermd.

Door gegevens zoals een paspoort en vingerafdrukken op een centrale plek op
te slaan kan de gemeente gemakkelijk de pasfoto van de aanvrager vergelijken
met de vorige aanvraag, ook al vond die plaats in een andere gemeente.
Daarnaast beperkt een centrale opslag de kans op fraude met paspoorten en
ID-kaarten.

De gegevens die BuZa verzamelt bij de visumaanvraag, behoren mogelijk
tot bijzondere categorieën persoonsgegevens. Dit betekent dat er strengere
eisen gelden voor de beveiliging hiervan. Het systeem dat gebruikt werd
voor visumaanvragen, het ‘Nationaal Visum Informatie Systeem’, beschermde
de persoonsgegevens onvoldoende. Een risico dat wordt genoemd is dat
onbevoegden dossiers kunnen inzien en wijzigen. Het is niet duidelijk of dit
daadwerkelijk is gebeurd. Daarnaast hield het systeem van BuZa niet bij wie
welke handeling uitvoert. De AP merkte op dat een medewerker nog toegang
had tot persoonsgegevens van aanvragers, terwijl deze medewerker inmiddels
een andere functie bekleedde en de informatie niet nodig had voor die functie.
De ontoereikende fysieke en digitale beveiliging van de persoonsgegevens
vergoot de kans dat gegevens lekken of dat medewerkers onopgemerkt
fouten maken of misstanden lang onopgemerkt blijven. Burgers hebben er
een belang bij dat zorgvuldig met hun visumaanvraag wordt omgegaan. Dit
kan vervelende gevolgen hebben voor burgers, die er belang bij hebben dat
zorgvuldig met hun visumaanvraag wordt omgegaan.

Ten tweede is het kabinet van plan om de geslachtsvermelding op de
identiteitskaart schrappen. Of deze wetswijziging zal worden doorgevoerd, is
nog niet duidelijk. Er kan tot eind mei op de voorgestelde aanpassing worden
gereageerd.
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De AP heeft uiteindelijk voor zes overtredingen een boete opgelegd van in
totaal 3.7 miljoen euro:
• Geen wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens: €1
miljoen
• Doel niet specifiek omschreven: €750.000,• Onjuiste en niet-actuele gegevens: €750.000,• Overschrijden bewaartermijn: €250.000,• Systeem onvoldoende beveiligd: €500.000,• Te laat om advies vragen voor risicobeoordeling bij de interne
privacytoezichthouder: €450.000,-.

Daarnaast voldeed BuZa onvoldoende aan zijn transparantieverplichting. Zo
werden visumaanvragers ontoereikend geïnformeerd over de partijen met wie
hun informatie werd gedeeld. Aangezien het gaat om bijzondere categorieën
persoonsgegevens vindt de AP dat BuZa visumaanvragers op een behoorlijke
en transparante wijze moet informeren over hoe hun persoonsgegevens
worden verwerkt en met welke partijen deze gegevens worden gedeeld.
BuZa was al langer op de hoogte van de veiligheidsrisico’s van het systeem,
maar handelde volgens de AP niet snel genoeg. Vanwege de duur (ongeveer
3,5 jaar) en ernst van de overtreding, heeft de AP een boete van €565.000,opgelegd aan BuZa. Daarnaast heeft de AP voor de slechte beveiliging van
het systeem een last onder dwangsom van €50.000,- per twee weken, met een
maximum van €500.000,- opgelegd aan BuZa. Voor de tekortkoming in de
informatievoorziening heeft de AP een last onder dwangsom opgelegd van
€10.000,- per week, tot een maximum van €300.000,-.

Het FSV werd na signalering van de tekortkoming in februari 2020 uitgezet en
daarna niet meer gebruikt.

2.6 AP kritisch over voorstel afpakken criminele goederen van
mensen die niet veroordeeld zijn

Naar aanleiding van de boete heeft BuZa inmiddels enige aanpassingen
doorgevoerd. Het ministerie laat weten dat visumaanvragers nu voldoende
geïnformeerd worden over hoe hun gegevens worden verwerkt en met welke
partijen de gegevens worden gedeeld.

De AP heeft zich kritisch uitgelaten over een voorgestelde nieuwe procedure
voor het in beslag nemen van goederen die mogelijk afkomstig zijn uit
misdrijven, zonder dat iemand hiervoor veroordeeld is. Dit wetsvoorstel is
een onderdeel van de wetgevingsagenda ‘ondermijning’. Ondermijning is
een gevolg van verschillende vormen van criminaliteit die ertoe leidt dat de
grenzen tussen de maatschappij en criminelen vervagen. Het voorstel bestaat
uit meer dan tien wetsvoorstellen die allemaal tot doel hebben om de aanpak
van ondermijning te versterken.

2.5 De Belastingdienst krijgt een boete van 3,7 miljoen euro
voor zwarte lijst FSV
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de Belastingdienst een boete
opgelegd van 3,7 miljoen euro, wegens een illegale verwerking van
persoonsgegevens in het systeem Fraude Signalering Voorziening (FSV).
De FSV is een systeem van de Belastingdienst dat werd gebruikt voor het
registreren van risicosignalen.

Het wetsvoorstel geeft het Openbaar Ministerie (OM) de bevoegdheid om
via een civiele procedure criminele goederen in beslag te nemen, zonder
dat de verdachte eerst is veroordeeld door een strafrechter. Het OM hoeft
hiervoor alleen aannemelijk te maken dat bepaalde goederen afkomstig zijn
uit een misdrijf. Bij deze procedure worden ook persoonsgegevens verwerkt.
De beslissing tot inbeslagname wordt bijvoorbeeld gepubliceerd in de
Staatscourant en in andere landelijke kranten. De eigenaar of (onschuldige)
mede-eigenaar van criminele goederen is daardoor gemakkelijk te herleiden.

Uit een onderzoek van de AP in oktober bleek dat de FSV persoonsgegevens
verwerkt op een manier die in strijd is met de AVG. Zo was er was geen
grondslag voor de verwerking, het doel van de verwerking was niet duidelijk
genoeg omschreven, de bewaartermijn van de signalen werd overschreden
en de lijst bevatte vaak onjuiste en niet-actuele gegevens. Ook waren de
gegevens in het systeem onvoldoende beveiligd, waardoor veel medewerkers
van de Belastingdienst toegang hadden tot deze informatie.

De AP is van mening dat het doel, de noodzaak en de effectiviteit van het
wetsvoorstel onvoldoende wordt onderbouwd. Daarnaast is het onduidelijk
voor welke misdrijven de nieuwe procedure gebruikt zal worden. De
kans bestaat dat dit middel zal worden ingezet in gevallen waarin dat niet
noodzakelijk en passend is.

Uit eigen onderzoek van de Belastingdienst in februari bleek bovendien dat
zaken als de nationaliteit en het uiterlijk van mensen werd meegewogen in de
beoordeling van het risico op fraude.

Alhoewel de AP de noodzaak om de aanpak van georganiseerde criminaliteit
te versterken erkent, waarschuwt zij voor het ruim geformuleerde wetsvoorstel.
De procedure kan worden ingezet wanneer er sprake is van ‘georganiseerde’
criminaliteit. Echter, wordt niet uitgelegd wat onder ‘georganiseerde
criminaliteit’ wordt verstaan.

Vanwege de ernst van de overtredingen, de gevolgen voor een groot aantal
betrokkenen en het feit dat de overtredingen voor langere tijd voortduurden,
is dit de hoogste boete die de AP ooit heeft opgelegd. Het feit dat de
Belastingdienst al vaker ernstige overtredingen van de AVG beging, woog ook
mee in de vaststelling. Zo kreeg de Belastingdienst al eerder een boete voor
een onrechtmatige en discriminerende werkwijze in de Toeslagenaffaire.
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Bovendien heeft de confiscatie van goederen vergaande gevolgen voor
betrokkenen. Ook mensen die niets met criminaliteit te maken hebben,
maar die bijvoorbeeld met de verdachte mede-eigenaar zijn van een pand,
worden hierdoor geraakt. Tot slot merkt de AP op dat verdachten in een civiele
procedure niet dezelfde rechten hebben om zich te verdedigen dan in een
strafrechtelijk procedure.

2.7 Netwerkbeveiliging Nederlandse gemeenten
onvoldoende
Uit onderzoek van VPNdiensten.nl blijkt dat slechts 21% van de Nederlandse
gemeenten beschikt over de verplichte infrastructuur om hackpogingen en
malware te monitoren en in kaart te brengen.
Voorheen hadden de drie overheidslagen (Rijk, provincie en gemeente) elk
een eigen informatiebeveiliging baseline. Sinds 1 januari 2020 geldt het
Baseline informatiebeveiliging Overheid (BIO). Hiermee wordt het basisniveau
van informatiebeveiliging binnen de Nederlandse overheid geregeld (dus
binnen Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen). Het doel van BIO is het
versterken van de informatieveiligheid, door betere afstemming binnen ketens
van overheden en andere partijen. Op grond van de BIO zijn gemeenten
verplicht om hun netwerken te monitoren op verdachte incidenten en deze te
melden; een zogenoemde SIEM/SOC (security information event management,
security operations center).
Uit de inventarisatie van VPNdiensten.nl blijkt dat maar 21% van de gemeenten
beschikt over een dergelijke verplichte voorziening. Ook blijkt dat gemeenten
maar beperkt gebruik maken van andere technologieën om hun netwerken
veiliger te maken. Zo zijn nog lang niet alle gemeentes aangesloten op de
Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI-netwerk) en het
beveiligde WiFi-netwerk ‘govroam’. Door aan te sluiten op dit besloten netwerk,
zijn de gevolgen van een fout kleiner. Als bijvoorbeeld een datalek plaatsvindt,
zullen deze gegevens niet voor iedereen beschikbaar zijn.
Het gebruik van een SIEM/SOC is verplicht, tenzij een gemeente kan uitleggen
waarom ze hier niet over beschikken. Uit het onderzoek van VPNdiensten.
nl blijkt dat vooral de kleinste gemeenten verder lijken te zijn met hun
netwerkbeveiliging. Doordat veel gemeenten nog geen gebruik maken van
de verplichte netwerkbeveiliging, kan dit mogelijk tot onnodige datalekken of
andere veiligheidsrisico’s leiden.

3. NATIONALE RECHTSPRAAK
Hoogtepunten:
•
Belastingdienst moet voldoen aan inzageverzoek door alle systemen te 			
		doorzoeken
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3.1 Belastingdienst moet voldoen aan inzageverzoek door
alle systemen te doorzoeken
Feiten
In deze zaak kreeg een man (eiser) een brief van de Belastingdienst omtrent
een woonplaatsonderzoek. Eiser vermoedt dat de brief verstuurd is naar
aanleiding van een telefoongesprek tussen de Belastingdienst en de man dat
ging over een faillissement van een bedrijf waar de man bij betrokken was.
Omdat Eiser wil weten hoe de Belastingdienst aan bepaalde informatie komt,
beroept hij zich op zijn recht op inzage.
Naar aanleiding van het inzageverzoek ontvangt Eiser een bericht van de
Belastingdienst met daarin de gegevens die zijn verwerkt in het kader van
het woonplaatsonderzoek. Daarnaast laat de Belastingdienst weten dat de
gegevens van Eiser niet voorkomen in de Fraude Signalering Voorziening
(FSV). Wat betreft het faillissement van het bedrijf, is alleen de naam van
Eiser één keer verwerkt in een memo. Eiser gelooft niet dat zijn gegevens
niet voorkomen in de FSV en dat zijn gegevens niet zijn verwerkt in andere
systemen van de Belastingdienst. Hij denkt dat alleen de FSV is onderzocht,
terwijl hij ook de zoekresultaten wil zien van alle andere systemen.
Daar tegenover stelt de Belastingdienst zich op het standpunt dat het verzoek
van Eiser te algemeen is. Ook wil de fiscus nog geen informatie verstrekken
over het woonplaatsonderzoek, omdat het onderzoek nog niet is voltooid. Tot
slot stelt de Belastingdienst dat de AVG het niet verplicht stelt om te bewijzen
dat iemand niet in een bepaald bestand voorkomt.
Rechtsvraag
Is de Belastingdienst verplicht om alle systemen te doorzoeken in geval van
een inzageverzoek van een burger?
Oordeel rechter
Volgens de rechter is de Belastingdienst verplicht om alle systemen
te doorzoeken als een belastingbetaler om inzage vraagt van zijn
persoonsgegevens. Dat de Belastingdienst veel systemen gebruikt, kan
niet worden gebruikt als excuus. Zonder motivering kan dit niet worden
bestempeld als onevenredige inspanning en kan van de man niet worden
gevraagd of hij zijn verzoek nader wil specificeren. De Belastingdienst moet
dus alsnog alle systemen doorspitten om aan inzageverzoek van Eiser te
kunnen voldoen. Binnen drie maanden moet hij daarover opnieuw worden
bericht.

4. WERELDWIJDE ONTWIKKELINGEN

De Belastingdienst hoeft daarentegen niet te bewijzen dat in de FSV is
gezocht op de persoonsgegevens van de man en dat deze niet waren
gevonden. Ook hoeft geen informatie aan Eiser verstrekt te worden over het
woonplaatsonderzoek zolang dat nog gaande is.

Hoogtepunten:
•
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4.1 International data transfer: de oplossing van TikTok
In dit kennisdocument heeft u kunnen lezen dat de ongeldigverklaring van
het Privacy Shield ervoor heeft gezorgd dat veel (internationale) organisaties
worstelen met een doorgifte van persoonsgegevens naar de Verenigde Staten
(VS) en ander derde landen. Afschaffing van het Privacy Shield bracht teweeg
dat doorgifte van persoonsgegevens naar de VS enkel mogelijk is op basis van
modelcontracten, mits aanvullende waarborgen worden genomen. Dit blijkt in
de praktijk lastig.
De Oostenrijkse en Franse privacytoezichthouders oordeelden bijvoorbeeld
eerder dit jaar dat organisaties die gebruik maken van Google Analytics
hiermee in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
handelen. Het feit dat persoonsgegevens worden doorgegeven aan de VS,
zonder dat aanvullende waarborgen in het modelcontract worden opgenomen,
is volgens de toezichthouders in strijd met de AVG.
Veel internationale partijen worstelen met dit probleem. Het sociale media
platform TikTok bedacht hiervoor een praktische oplossing. In plaats van
persoonsgegevens door te geven aan derde landen, zoals de VS, is het
platform van plan om persoonsgegevens van Europese gebruikers vanaf 2023
op te slaan in Europa. Om dit te bewerkstelligen tekende TikTok recentelijk
een contract voor de bouw van een datacenter in de Ierse hoofdstad Dublin.
Of TikTok doorgifte van persoonsgegevens hiermee helemaal voorkomt is de
vraag. Het is namelijk mogelijk dat derde partijen waarmee TikTok samenwerkt,
gegevens nog wel doorgeven aan derde landen.
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