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Zo heeft de Autoriteit Persoonsgegevens laten weten dat zij inmiddels haar eigen
onderzoek naar Google Analytics heeft afgerond. De conclusie van het onderzoek is
nog niet bekend gemaakt. De Italiaanse toezichthouder publiceerde in juni wel al haar
eindoordeel ten aanzien van het gebruik van Google Analytics. In dit kennisdocument
zijn alle relevante ontwikkelingen rondom Google Analytics die de afgelopen periode
hebben plaatsgevonden nog eens op een rij gezet.
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Daarnaast wordt in deze editie aandacht besteed aan twee interessante uitspraken
van Nederlandse gerechtshoven. De eerste uitspraak gaat onder meer over de vraag
of de identificerende gegevens van een (oud)patiënt aan een zorgverlener moeten
worden verstrekt. De (oud)patiënt had een negatieve waardering over de betreffende
zorgverlener geschreven op ZorgkaartNederland. In de andere uitspraak staat de
vraag centraal of de verwerking van persoonsgegevens van leerlingen met betrekking
tot hun sociaal-emotionele ontwikkeling in een leerlingvolgsysteem rechtmatig is.
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Verder wordt er ingegaan op twee internationale ontwikkelingen. In de Verenigde
Staten (VS) is een wetsvoorstel gepubliceerd op grond waarvan er een aantal
fundamentele privacyrechten aan consumenten wordt toegekend. Echter, waar in de
VS de privacyrechten van burgers worden verbeterd, lijkt in het Verenigd Koninkrijk
(VK) het tegenovergestelde te gebeuren. De ontwikkelingen in het VK rondom
de hervorming van de Britse privacywetgeving, kunnen op termijn consequenties
hebben voor het adequaatheidsbesluit dat is afgegeven door de Europese
Commissie op grond waarvan momenteel veel organisaties persoonsgegevens delen
met partijen in het VK.
Dit en meer nieuws in het kennisdocument van deze maand.
Veel leesplezier!
Bart Schermer
Partner Considerati

2

3

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:
•
EDPB stelt richtsnoeren inzake certificering als doorgifte-instrument op
•
Toespraak Aleid Wolfsen tijdens de European Data Protection Supervisor 		
		Conferentie
•
Herziene gedragscode desinformatie
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1.1 EDPB stelt richtsnoeren inzake certificering als doorgifteinstrument vast

Voortbouwend op de huidige grensoverschrijdende samenwerking wil de
EDPB handhaving in de komende jaren verder gaan prioriteren. Wolfsen
spreekt over drie belangrijke pijlers die zullen bijdragen aan de verbetering
van de samenwerking op het gebied van handhaving:

Op 16 juni kondigde de EDPB aan dat zij richtsnoeren inzake de certificering
als doorgifte-instrument heeft opgesteld. Over de richtsnoeren zal tot eind
september een openbare raadpleging worden gehouden. De richtsnoeren zijn
als zodanig nog niet terug te vinden op de gebruikelijke pagina op de website
van de EDPB.

1. Nauwere samenwerking met betrekking tot zaken van strategisch belang;
2. Onderlinge afstemming van nationale handhavingsstrategieën; en
3. Het wegnemen van belemmeringen die door het procesrecht worden
opgeworpen.

In artikel 46 (2) (f) AVG wordt het goedgekeurde certificeringsmechanisme
als instrument voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen
geïntroduceerd. In de richtsnoeren wordt volgens de EDPB uiteengezet hoe
dit instrument in de praktijk kan worden gebruikt en hoe het kan helpen om
een hoog niveau van gegevensbescherming te handhaven bij de doorgifte van
persoonsgegevens vanuit de EER naar derde landen.

Wolfsen benadrukt tot slot dat deze ambitieuze voornemens zonder voldoende
middelen voor de gegevensbeschermingsautoriteiten en het secretariaat van
de EDPB niet succesvol bereikt kunnen worden.

1.3 Herziene gedragscode desinformatie

De richtsnoeren vormen een aanvulling op de richtsnoeren 1/2018 inzake
certificering, die meer algemene richtsnoeren inzake certificering bevatten.

Sinds de publicatie van de eerste Industrie-gedreven Gedragscode (Code) met
betrekking tot desinformatie in 2018 zijn de mogelijkheden tot het verspreiden
van desinformatie razendsnel geëvolueerd. Hoewel de Code een goede
eerste stap was in de strijd tegen desinformatie, bracht een beoordeling van
de Code door de Europese Commissie in 2020 enkele tekortkomingen aan
het licht. Om deze tekortkomingen aan te pakken, is een nieuwe gedragscode
(Gedragscode) ontwikkeld. Wat deze Gedragscode precies inhoudt en hoe
deze verband houdt met Europese wetgeving wordt hierna toegelicht.

1.2 Toespraak Aleid Wolfsen tijdens de European Data
Protection Supervisor Conferentie
De gegevensbeschermingsautoriteiten van de verschillende EU-lidstaten
komen jaarlijks bijeen voor een voorjaarsconferentie om aangelegenheden
van gemeenschappelijk belang te bespreken en om informatie en ervaringen
over verschillende onderwerpen uit te wisselen. Tijdens de European Data
Protection Supervisor (EDPS) conferentie van dit jaar hield Aleid Wolfsen, de
voorzitter van de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de vicevoorzitter van de European Data Protection Board (EDPB), een toespraak over
de ontwikkelingen en toekomstplannen van de handhaving van de AVG binnen
de EU. In zijn toespraak besteedde Wolfsen allereerst aandacht aan de feiten
en cijfers inzake de handhaving van de gegevensbeschermingsautoriteiten. In
de afgelopen vier jaar is de handhaving van de AVG in een stroomversnelling
gekomen. In 2021 bedroegen de door de autoriteiten vastgestelde boetes in
totaal 1,3 miljard euro. Dat bedrag is 5,5 keer hoger dan de boetes die in de
drie jaar daarvoor zijn opgelegd. Ook het aantal grensoverschrijdende zaken is
in de afgelopen jaren enorm gestegen. Dit vraagt volgens hem om een goede
samenwerking tussen de verschillende nationale toezichthouders binnen de
EU.

Een nieuwe gedragscode
De herziene Gedragscode, die sterk verschilt van de Code uit 2018, beoogt
de Europese Unie (EU) te voorzien van passende instrumenten om de
verspreiding van desinformatie effectief tegen te gaan. In aanloop naar de
Gedragscode heeft de Europese Commissie al gedetailleerd richtsnoeren
gepubliceerd, waarin zij nader ingaat op manieren waarop de Gedragscode
door de ondertekenaars dient te worden versterkt om zo een transparantere,
veiligere en betrouwbaardere digitale omgeving voor gebruikers te creëren.
De ondertekenaars van de Gedragscode betreffen zowel grote digitale
platforms en netwerken die actief zijn binnen de EU als handelsverenigingen
en relevante spelers in het digitale- en reclame-ecosysteem. De herziene
Gedragscode stelt de verschillende ondertekenaars vanwege hun grote
verscheidenheid in staat om bij te dragen tot verregaande verbeteringen door
specifieke verbintenissen aan te gaan die op hun gebied relevant zijn.

Volgens Wolfsen beoogt de EPDB samenwerking tussen de toezichthouders
op het gebied van handhaving te verbeteren. De afgelopen jaren heeft
de EDPB een aantal initiatieven genomen om de samenwerking tussen de
verschillende gegevensbeschermingsautoriteiten te stroomlijnen. In zijn
toespraak licht Wolfsen een paar van deze initiatieven toe, zoals het creëren
van een gecoördineerd handhavingskader en het opzetten van een support
pool van deskundigen. Deze deskundigen ondersteunen de autoriteiten bij
het vergroten van hun capaciteiten met betrekking tot toezicht, onderzoek en
handhaving. Door deze initiatieven is de effectiviteit van grensoverschrijdende
handhaving toegenomen.

De strijd tegen desinformatie
De Gedragscode bevat onder meer toezeggingen om de financiële prikkels
voor de verspreiding van desinformatie af te zwakken door ervoor te zorgen
dat verspreiders van desinformatie niet profiteren van reclame-inkomsten. Ook
moeten gebruikers betere instrumenten in handen krijgen om desinformatie
te herkennen, te begrijpen en te signaleren. Gebruikers worden in staat
gesteld om politieke advertenties gemakkelijk te herkennen dankzij een
betere etikettering en informatie over sponsors, uitgaven en weergaveperiode.
Daarnaast bevat de Geadragscode toezeggingen om factchecking uit te
breiden tot alle EU-landen en alle EU-talen, en er tegelijkertijd voor te zorgen
dat factcheckers eerlijk worden beloond voor hun werk.
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Tot slot bevat de nieuwe Gedragscode toezeggingen om nieuwe
manipulatieve gedragingen die desinformatie verspreiden te bestrijden.
Daarbij kunt u denken aan nepaccounts, bots of kwaadaardige "deep fakes”.
Relatie tot Europese wetgeving
Naast de aanvulling die de nieuwe Gedragscode heeft op de voorgestelde
verordening over transparantie en doelgerichtheid van politieke reclame,
houdt deze ook sterk verband met de nieuwe Digital Services Act (DSA).
De DSA introduceert een op risico en toezicht gebaseerde benadering,
waarbij zeer grote online platforms worden verplicht de systeemrisico's die
hun systemen met zich meebrengen, te beperken. Hieronder wordt ook
de verspreiding van illegale inhoud en opzettelijke manipulatie, zoals het
verspreiden van desinformatie, begrepen. Bovendien moedigt de DSA de
implementatie van vrijwillige initiatieven sterk aan. De nieuwe Gedragscode
is een dergelijk initiatief en is dan ook ontwikkeld met het doel om erkend te
worden onder de DSA.

2. NATIONAAL NIEUWS
Hoogtepunten:
•
•
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AP rondt eigen onderzoek af naar Google Analytics
Gemeenten nemen regels AVG niet in acht
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2.1 AP rondt eigen onderzoek af naar Google Analytics

Q&A van de Franse toezichthouder
Na haar eerdere besluit heeft de Franse toezichthouder (CNIL) onlangs een
Q&A en een bericht over Google Analytics op haar website gepubliceerd,
waarin zij veel gestelde vragen naar aanleiding van haar besluit beantwoordt
en enkele praktische adviezen geeft aan websitebeheerders. Hierin benadrukt
de CNIL dat het verbod alle Franse websites betreft die Google Analytics
gebruiken en spoort de toezichthouder alle websitebeheerders aan om
alternatieve methoden te vinden die wel voldoende aanvullende waarborgen
treffen voor rechtsgeldige doorgifte van persoonsgegevens buiten de EER.
Daarnaast licht de CNIL nogmaals toe waarom Google Analytics niet in
overeenstemming is met de AVG.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft eind vorige maand haar eigen
onderzoek naar Google Analytics afgerond. De conclusie van het onderzoek
volgt volgens een woordvoerder van de AP later dit jaar. Eerder oordeelden
de Franse toezichthouder en toezichthouders in Noorwegen en Oostenrijk al
dat het gebruik van Google Analytics door verschillende websitebeheerders
in strijd was met de AVG. Deze maand publiceerde ook de Italiaanse
toezichthouder een onderzoek, waarin zij ten aanzien van het gebruik van
Google Analytics tot hetzelfde oordeel kwam. Veel organisaties gebruiken
Google Analytics voor het vastleggen, meten, rapporteren en analyseren van
gegevens van websitebezoekers. Een eventueel verbod zal naar verwachting
dan ook veel organisaties raken.

De CNIL noemt daarbij de volgende belangrijke punten:
• De SCCs die Google met de websitebeheerders sluit, volstaan niet om een
passend beschermingsniveau te waarborgen. De aanvullende maatregelen
die Google treft zijn niet doeltreffend tegen verzoeken van de Amerikaanse
inlichtingendiensten om toegang te verkrijgen tot persoonsgegevens.
• De instellingen van Google Analytics verhinderen niet dat
persoonsgegevens naar landen buiten de EER worden doorgegeven,
aangezien alle via Google Analytics verzamelde persoonsgegevens in de VS
worden gehost.
• Er bestaat weliswaar een anonimiseringsfunctie voor IP-adressen, maar deze
is niet op alle doorgiften van toepassing. Daarbij is deze functie optioneel
en is het onduidelijk of anonimisering plaatsvindt, voordat gegevens aan de
VS worden doorgegeven.
• Het gebruik van unieke identificatoren heeft tot gevolg dat een persoon
identificeerbaar is wanneer dit wordt gecombineerd wordt met andere
informatie, zoals metadata over de browser of het besturingssysteem.
Het gecombineerde gebruik van Google Analytics met andere Googlediensten, zoals marketing, kan het risico op het traceren van personen
vergroten, aangezien het mogelijk is om surfgeschiedenis op een groot
aantal sites te achterhalen.
• De versleuteling van persoonsgegevens is niet efficiënt. Aangezien Google
de persoonsgegevens in kwestie zelf versleutelt en onversleutelde toegang
tot de gegevens heeft, waardoor deze versleuteling ontoereikend is om
toegang door Amerikaanse Inlichtingendiensten te voorkomen.

Achtergrond
Zoals in onze voorgaande kennisdocumenten al te lezen was, stelden de
Noorse en Oostenrijkse toezichthouders vast dat bij het gebruik van Google
Analytics persoonsgegevens vanuit de Europees Economische Ruimte
(EER) worden verstuurd naar Google in de Verenigde Staten (VS). 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 EER.
De besluiten van de toezichthouders volgen op de Schrems II-uitspraak van
het Hof van Justitie van de EU in 2020. Met deze uitspraak werd het Privacy
Shield-verdrag tussen de EU en de VS ongeldig verklaard. Het Privacy Shield
vormde als adequaatheidsbesluit een rechtsgeldig doorgiftemechanisme
voor het delen van persoonsgegevens vanuit de EER naar organisaties
in de VS die gecertificeerd waren onder het Privacy Shield. Sinds de
ongeldigverklaring van het Privacy Shield is het sluiten van de Standard
Contractual Clauses (SSCs), opgesteld door de Europese Commissie, een
veel gebruikt doorgiftemechanisme. Naast deze modelcontractbepalingen
dienen organisaties nog wel te toetsen of er aanvullende waarborgen
getroffen moeten worden voor een zorgvuldige en rechtsgeldige doorgifte
van persoonsgegevens. Deze toets wordt ook wel een (data) transfer impact
assessment (TIA of DTIA) genoemd.
Reactie van Google
Google heeft in een reactie op de besluiten van de toezichthouders laten
weten dat voor het versturen van Analytics-data naar de VS in beginsel IPadressen van gebruikers worden meegestuurd. Websites kunnen zelf kiezen
voor het anonimiseren van deze IP-adressen, maar deze feature staat standaard
uitgeschakeld. Verder mogen Analytics-klanten geen informatie uploaden
waarmee Google personen kan identificeren, zo stelt Google. Echter, kan dit
wel per ongeluk gebeuren. Klanten kunnen dergelijke persoonsgegevens
dan verwijderen. Ook heeft Google laten weten dat zij Analytics niet inzet om
mensen via het internet te volgen of om gebruikersprofielen te creëren.

Oplossing CNIL
De CNIL draagt het gebruik van een proxyserver aan als een mogelijke
doeltreffende oplossing. Op deze manier is er geen direct contact tussen de
gegevensexporteur en Google. De proxyserver fungeert als tussenpersoon.
Dergelijke servers moeten volgens de CNIL dan wel voldoen aan de criteria die
de EDPB heeft vastgesteld inzake maatregelen ter aanvulling van de doorgifteinstrumenten. Hieruit volgt dat de proxyserver verantwoordelijk is voor het
pseudonimiseren van persoonsgegevens voor gegevensexport. Dit betekent
dat alle informatie die de proxyserver doorstuurt naar Google Analytics op
geen enkele manier herleidbaar is tot een natuurlijk persoon. Op deze manier
worden er geen persoonsgegevens doorgegeven aan Google Analytics.
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Eigen onderzoek AP
De Nederlandse toezichthouder onderzocht sinds begin dit jaar twee websites
van Nederlandse aanbieders die gebruikmaken van Google Analytics.
Afgelopen maand werd bekend dat het onderzoek inmiddels is afgerond en er
een rapport is opgesteld. De resultaten van het onderzoek liggen momenteel
bij de handhavingsafdeling van de AP. Deze afdeling controleert het onderzoek
en geeft de onderzochte websites en Google de kans om te reageren. Hierna
zal eventueel een besluit over sancties volgen. De AP verwacht in de loop van
2022 met een conclusie te komen over het gebruik van Google Analytics.

•

•

Wat betekent dit?
In de online beschikbare Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google
Analytics van de AP, heeft de AP organisaties alvast gewaarschuwd voor het
feit dat het gebruik van Google Analytics mogelijk binnenkort niet meer is
toegestaan. Ook niet wanneer de instellingen in de handleiding zijn gebruikt.
Organisaties doen er dan ook verstandig aan om vast na te denken over een
alternatieve methode voor het volgen en analyseren van het bezoekersverkeer
op hun website, die niet in strijd is met de AVG.

•

•

2.2 Gemeenten nemen regels AVG niet in acht
Vier jaar na de inwerkingtreding van de AVG heeft burgerrechtenorganisatie
Bits of Freedom een onderzoek gepubliceerd over de naleving van deze
privacywetgeving onder de 10 grootste gemeenten in Nederland. Bij deze
gemeenten heeft zij een Wob-verzoek ingediend met het verzoek om alle
rapportages van de Functionarissen voor Gegevensbescherming vanaf 2017
tot op heden te delen, samen met alle rapportages over informatiebeveiliging
en de interne reacties daarop. Deze rapportages dienen een helder beeld
te geven over de gegevenshuishouding van de gemeenten en daaruit zou
moeten blijken of de gemeenten een stijgende lijn vertonen in het voldoen aan
de privacywetgeving.

Gemeenten willen graag stappen maken in het datagedreven werken
door met nieuwe technologieën te experimenteren. Zolang gemeenten
geen helder inzicht hebben in hun verwerkingsactiviteiten, lopen zij
hierbij het risico om gegevens te gebruiken waarvan de rechtmatigheid,
betrouwbaarheid en actualiteit nog ongecontroleerd zijn. Wanneer
achteraf blijkt dat de gebruikte gegevens onrechtmatig of onjuist zijn, kan
dit onjuiste of onrechtmatige resultaten voor burgers opleveren, met alle
schadelijke gevolgen van dien.
Burgers moeten vaak lang wachten wanneer zij hun AVG-rechten inzetten
om inzicht te krijgen in verwerking door gemeenten, omdat processen
binnen gemeenten niet overal op orde zijn en wettelijke termijnen onterecht
worden verlengd of overschreden.
Gemeenten kampen met capaciteitsproblemen wegens een gebrek aan
voldoende middelen voor effectieve gegevensbescherming. Het gevolg
hiervan is dat gemeenten geen stappen kunnen zetten om de AVG alsnog
naar behoren na te leven.
Ondanks hun wettelijke verplichting tot het afleggen van verantwoording
aan de gemeenteraad over het gevoerde bestuur, komt de meerderheid
van de gemeenten deze wettelijke verplichting niet na. De gemeenten
delen te weinig informatie, waardoor gemeenteraden hun controlerende
functie niet (effectief) kunnen uitoefenen.

Ondanks de aanhoudende gebrekkige naleving van de AVG door sommige
gemeenten, wordt bij andere gemeenten positieve vooruitgang geboekt.
Een voorbeeld hiervan is de gemeente Utrecht die in 2016 een projectteam
inzette ter voorbereiding op de AVG en als een van de eerste gemeenten het
verwerkingsregister publiceerde op haar website. Na kritische feedback over
de naleving van de AVG en de ter beschikking gestelde capaciteit binnen de
gemeente, voerde de gemeente Utrecht bovendien direct verbeteringen door.
Volgens Bits of Freedom kunnen andere gemeenten hiervan leren.

Ondanks het voornemen van de gemeenten om vanaf de inwerkingtreding
van de AVG serieus aan de slag te gaan met het tienstappenplan van de
Autoriteit Persoonsgegevens is Bits of Freedom tot de conclusie gekomen
dat er nog veel werk aan de winkel is. GroenLinks Kamerlid Bouchallikh heeft
aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vragen
gesteld in verband met de resultaten van het onderzoek. Meer concreet, is
Bits of Freedom op basis van het uitgevoerde onderzoek tot de volgende
bevindingen gekomen:
• Gemeenten hebben hun basis gegevenshuishouding nog niet op
orde, waardoor zij niet goed kunnen inschatten wat mogelijke risico’s
zijn voor burgers. Het onderzoek wijst uit dat de verwerkingsregisters
van gemeenten niet compleet en actueel zijn, met het gevolg dat zij
onvoldoende inzicht hebben in de gegevens die zij verwerken, de partijen
waarmee wordt samengewerkt en het doel, de rechtmatigheid en veiligheid
van hun verwerkingsactiviteiten.
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3.1 Website hoeft identificerende gegevens niet te
verstrekken
Deze zaak gaat over een anonieme waardering die is geplaatst op
zorgkaartnederland.nl (ZorgkaartNederland). Dit betreft een website
waarop patiënten en hun naasten een waardering kunnen schrijven over
zorginstellingen en individuele zorgverleners. In deze procedure oordeelt het
Hof Arnhem-Leeuwaren (het Hof) kortgezegd dat ZorgkaartNederland niet
aansprakelijk is voor de plaatsing van een waardering over een zorgverlener op
de website, maar wel voor het enige tijd geplaatst houden van de waardering
nadat de zorgverlener daarover had geklaagd. De gevorderde verwijzing naar
de schadestaatprocedure wordt wel afgewezen. Ook hoeft ZorgkaartNederland
de identiteitsgegevens van de inzender van de waardering niet af te geven.
In dit stuk wordt met name op deze laatste vordering van de zorgverlener
ingegaan.
De relevante feiten
In de zomer van 2018 is er een negatieve waardering op ZorgkaartNederland
verschenen over een zorgverlener. De tekst van de waardering luidt als volgt:
“Vreselijke dokter. Laat beslissingen niet aan de patiënt over. Beledigend, en
onjuiste zorg geleverd, oftewel geen zorg geleverd. Buiten het boekje gegaan
omtrent haar eigen mening, totaal geen respect gehad voor onze mening
en beslissing.” Ook is de betreffende zorgverlener op een aantal onderdelen
beoordeeld met het cijfer 2.
Op 16 juli 2018 heeft de zorgverlener aan de redactie van ZorgkaartNederland
gemaild dat zij zich niet herkende in de slechte beoordeling en verzocht in
contact te worden gebracht met de inzender van de waardering om na te
kunnen gaan om welke casus het gaat. ZorgkaartNederland heeft aangegeven
dat de naam van de inzender zonder toestemming van de inzender niet kan
worden verstrekt, maar dat de inzender zal worden gevraagd of deze in contact
wil komen met de zorgverlener. De inzender reageert negatief op deze vraag
en wil anoniem blijven.
De zorgverlener heeft vervolgens via haar advocaat aan ZorgkaartNederland
laten weten dat zij gegronde redenen heeft om te vermoeden dat het hier gaat
om valse berichtgeving. De redactie van ZorgkaartNederland is daarop een
nader onderzoek naar de persoon van de inzender gestart. De waardering
is gedurende dit onderzoek tijdelijk verwijderd geweest. Nadat voor de
redactie de relatie tussen de inzender en arts is komen vast te staan, op basis
van door de inzender getoond bewijs, is de waardering weer online geplaatst.
Desondanks is de waardering op 1 oktober 2018 op verzoek van de inzender
alsnog definitief van ZorgkaartNederland verwijderd.

3. NATIONALE RECHTSPRAAK
Hoogtepunten:
•
•

Website hoeft identificerende gegevens niet te verstrekken
Verwerking persoonsgegevens door basisschool rechtmatig
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Procedure bij de Rechtbank Overijssel
De arts is vervolgens een verzoekschriftprocedure in de zin van artikel
35 Uitvoeringswet AVG bij de Rechtbank Overijssel gestart. In het
verzoekschrift heeft zij de rechtbank onder meer verzocht om een gebod
aan ZorgkaartNederland op te leggen om al haar persoonsgegevens van
de website te verwijderen. ZorgkaartNederland zou volgens haar geen
rechtsgeldige grondslag hebben om haar persoonsgegevens op de website
te plaatsen. Op 9 oktober 2019 heeft de rechtbank dit verzoek afgewezen en
geoordeeld dat ZorgkaartNederland een gerechtvaardigd belang heeft om
haar persoonsgegevens te verwerken. Tegen deze beslissing is geen hoger
beroep ingesteld. Het Hof laat zich in het arrest dan ook niet verder uit over de
grondslag.

De zorgverlener heeft twee belangen aangevoerd. In de eerste plaats heeft
zij aangegeven dat zij de inzender aansprakelijk wil stellen om haar schade
vergoed te krijgen. In de tweede plaats wil zij kunnen toetsen of er iets is
misgegaan, zodat zij lering kan trekken uit de casus. Het Hof oordeelt dat
het financieel belang niet opgaat, omdat de arts niet voldoende aannemelijk
heeft gemaakt dat zij daadwerkelijk schade heeft geleden door de negatieve
waardering. Verder is volgens het Hof van een valse waardering geen sprake
en zijn de daarin opgenomen beschuldigingen weliswaar deels onrechtmatig,
maar niet dermate ernstig dat er een overduidelijk belang bestaat voor de arts
om de onderste steen over deze casus boven te krijgen en de inzender van de
waardering te confronteren met toepassing van een gerechtelijke maatregel
waarbij haar anonimiteit wordt opgeheven. Het Hof weegt mee dat het gaat om
een eenmalige uitlating en dat de zorgverlener de mogelijkheid heeft gehad
om via de website te reageren op deze uitlating.

ZorgkaartNederland heeft wel hoger beroep ingesteld tegen het vonnis
van de Rechtbank Overijssel waarin is geoordeeld dat ZorgkaartNederland
onrechtmatig heeft gehandeld door de waardering op haar website te
plaatsen en geplaatst te houden en dat ZorgkaartNederland de schade die
de zorgverlener als gevolg daarvan heeft geleden moet vergoeden. De
zorgverlener heeft op haar beurt hoger beroep ingesteld tegen de afwijzing
van de rechtbank tot verstrekking van de identiteitsgegevens van de inzender.

Daartegenover staan de belangen van ZorgkaartNederland en de inzender.
ZorgkaartNederland heeft er belang bij dat bezoekers van de website
bereid blijven waarderingen in te sturen, waarvoor naar haar inschatting de
mogelijkheid van anonimiteit een belangrijke rol speelt. ZorgkaartNederland
accepteert dat zij als gevolg hiervan betrokken kan worden bij discussies naar
aanleiding van de anonieme waarderingen en heeft zich bereid getoond
daarvoor verantwoordelijkheid te nemen. De inzender heeft er belang bij
om de zelfverkozen anonimiteit te behouden. Het Hof merkt op dat aan
dit privacybelang gewicht toekomt, maar ook dat het niet onbegrensd is.
Bij ernstige beschuldigingen is er eerder aanleiding om de anonimiteit te
doorbreken dan bij minder ernstig beschuldigingen.

Procedure bij het Hof
Het Hof oordeelt kortgezegd dat ZorgkaartNederland niet aansprakelijk is
voor de plaatsing van de waardering op haar website, maar wel voor het enige
tijd geplaatst houden van de waardering nadat de zorgverlener daarover had
geklaagd. Dit heeft te maken met de zinssnede “onjuiste zorg oftewel geen
zorg” verleend. In tegenstelling tot de overige tekst van de waardering, betreft
dit een feitelijke beschuldiging aan het adres van de zorgverlener die de
kern van haar professie en haar reputatie raakt. Een dergelijke uitlating moet
als onrechtmatig worden aangemerkt omdat niet is gebleken dat deze een
deugdelijke feitelijke grondslag heeft.

Al met al oordeelt het Hof uiteindelijk dat het belang van de zorgverlener in
dit geval niet zwaarder weegt dan de belangen van ZorgkaartNederland en de
inzender. De vordering tot afgifte van de identiteitsgegevens van de inzender
wordt afgewezen.
Conclusie
Websitebeheerders kunnen onder omstandigheden verplicht worden gesteld
om de identiteit prijs te geven van personen die berichten op hun website
plaatsen. Bij ernstige beschuldigingen is dit eerder aan de orde dan bij minder
ernstig beschuldigingen. Hoe dan ook doen websitebeheerders er verstandig
aan om een redactioneel onderzoek in te stellen naar aanleiding van serieuze
klachten over berichtgeving op hun website die afkomstig is van derden.
Door het uitgevoerde redactionele onderzoek in deze zaak kwam het Hof
immers tot het oordeel dat ZorgkaartNederland voldoende aannemelijk had
gemaakt dat de waardering daadwerkelijk afkomstig was van een (ex-)patiënt
van de zorgverlener en dus gebaseerd was op een echte patiëntervaring. De
procedure had wellicht een andere uitkomst gehad als ZorgkaartNederland dit
niet had kunnen aantonen.

Toch hoeft ZorgkaartNederland de identiteitsgegevens van de inzender van
de waardering niet aan de zorgverlener te verstrekken. De zorgverlener heeft
aangevoerd dat ZorgkaartNederland daartoe zowel op grond van artikel 843a
Rv als het arrest Lycos/Pessers verplicht is. Het Hof laat in het midden welke
van deze twee toetsingskaders van toepassing is, maar stelt vast dat in beide
gevallen een afweging van de betrokken belangen dient plaats te vinden en
gaat daartoe over.
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3.2 Verwerking persoonsgegevens door basisschool
rechtmatig

De ouders hebben hoger beroep aangetekend tegen deze uitspraak, omdat
zij van mening zijn dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat er
een rechtsgrondslag bestaat voor de verwerking van de sociaal-emotionele
persoonsgegevens van hun dochter in het leerlingvolgsysteem. Ook vinden
zij dat de eis van doelmatigheid zoals voorgeschreven onder de AVG bij
het opstellen van het psychologische rapport over hun dochter door de
betreffende docente en het verwerken daarvan in een leerlingvolgsysteem
ontbreekt in de wetgeving die dit toelaat (artikelen 8 en 42 Wpo).

In dit arrest van het Hof ‘s-Hertogenbosch (het Hof) staat de vraag centraal of
de verwerking van persoonsgegevens van leerlingen met betrekking tot hun
sociaal-emotionele ontwikkeling in een leerlingvolgsysteem rechtmatig is. In
hoger beroep verzoeken de ouders van de leerling in kwestie om de uitspraak
van de Rechtbank Oost-Brabant te vernietigen en te bepalen dat de verwerking
van persoonsgegevens van hun dochter wettelijk ontoelaatbaar is. Het Hof gaat
daar niet in mee.

Oordeel Hof ‘s-Hertogenbosch
Het Hof gaat niet mee in de argumentatie van de ouders en bekrachtigt
de uitspraak van de rechtbank. In reactie op de argumenten van de
ouders, oordeelt het Hof dat de verwerking van de rapportages in het
leerlingvolgsysteem op grond van de AVG rechtmatig is, omdat de verwerking
voor de Basisschool noodzakelijk is om aan haar wettelijke verplichting ex
artikel 8 Wpo - het beschikken over een leerlingvolgsysteem waaruit de
vorderingen in de kennis en vaardigheden van hun leerlingen blijken - te
voldoen. De verwerkingsgrondslag is dus een wettelijke plicht (artikel 6
lid 1 sub c AVG). Naast vorderingen in kennis en vaardigheden richt het
onderwijs zich op grond van artikel 8 Wpo in elk geval op de emotionele en de
verstandelijke ontwikkeling van leerlingen, op het ontwikkelen van creativiteit
en op het ontwikkelen en verwerven van noodzakelijke kennis en van sociale,
culturele en lichamelijke vaardigheden. Daarom is het Hof van oordeel dat een
leerlingvolgsysteem ook inzicht kan geven in de vorderingen van een leerling
op het gebied van de emotionele en de verstandelijke ontwikkeling.

Feiten
Deze zaak is aangespannen door de ouders van een zevenjarige leerling die
in 2019 is gestart in de kleuterklas van basisschool 1. De basisschool wordt
gesteund door een stichting, die in deze zaak verweerster is. Hierna worden
basisschool 1 en de stichting samen aangeduid als: de Basisschool. Nadat een
docente van de dochter bevindingen deelde over haar houding en gedrag
op school, is er tussen haar ouders en de Basisschool ruzie ontstaan. Als
gevolg daarvan hebben de ouders hun dochter aangemeld bij een nieuwe
basisschool. Hiertoe hebben zij rapportages over hun dochter, opgesteld door
de Basisschool, aan de nieuwe basisschool ter beschikking gesteld, waarna
deze de leerling - ondanks initiële twijfel en afwijzing - heeft toegelaten. De
ouders hebben vervolgens met een beroep op de AVG de oude Basisschool
verzocht alle gegevens die op hen en hun dochter betrekking hebben te
verwijderen en verwijderd te houden. Omdat de Basisschool dit weigerde, zijn
zij een procedure bij de rechtbank gestart.

Ook is het beginsel van doelmatigheid conform overweging 45 van de AVG
volgens het Hof niet geschonden omdat er in beginsel geen specifieke
wetgeving vereist is voor de Basisschool om persoonsgegevens van de leerling
op het gebied van haar sociaal-emotionele ontwikkeling te mogen verwerken.

De rechtbank heeft het verzoek van de ouders tot gegevenswissing afgewezen,
omdat er op grond van artikel 8 Wet op het primair onderwijs (Wpo) in
beginsel een voldoende rechtsgrondslag bestaat voor de verwerking van
persoonsgegevens van leerlingen m.b.t hun sociaal-emotionele ontwikkeling
in een leerlingvolgsysteem. Ook oordeelde de rechtbank dat de Basisschool
de rapportages als onderdeel van het onderwijskundig rapport conform
de wettelijke bewaartermijn tot vijf jaar na uitschrijving van de leerling mag
bewaren en dat zij de communicaties, (gespreks)notities en aantekeningen
zoals die zijn opgeslagen in het bijbehorende registratieprogramma
(voorlopig) mag behouden.

Tot slot oordeelt het Hof dat de Basisschool de geregistreerde gegevens op
grond van de AVG nog mag behouden voor zover verwerking daarvan nodig
is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
Omdat niet met zekerheid kan worden uitgesloten dat de ouders geen verdere
juridische stappen zullen nemen, is het Hof van oordeel dat de Basisschool
de gegevens nog niet hoeft te verwijderen. Het starten van een gerechtelijke
procedure heeft de Basisschool in dit geval dus juist extra reden gegeven om
de persoonsgegevens van de leerling te mogen bewaren.

De ouders hebben hoger beroep aangetekend tegen deze uitspraak, omdat
zij van mening zijn dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat er
een rechtsgrondslag bestaat voor de verwerking van de sociaal-emotionele
persoonsgegevens van hun dochter in het leerlingvolgsysteem. Ook vinden
zij dat de eis van doelmatigheid zoals voorgeschreven onder de AVG bij
het opstellen van het psychologische rapport over hun dochter door de
betreffende docente en het verwerken daarvan in een leerlingvolgsysteem
ontbreekt in de wetgeving die dit toelaat (artikelen 8 en 42 Wpo).

18

19

4.1 Reactie Britse regering op de consultatie over de
hervorming van de UK GDPR
Het Britse Ministerie voor Digitale zaken, Cultuur, Media & Sport publiceerde
deze maand de reactie van de Britse regering op de consultaties voor het
voorstel om regelgeving over gegevensbescherming te hervormen. Mochten
de voorstellen definitief worden, dan zal dit gevolgen kunnen hebben voor de
gegevensuitwisseling tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk (VK).
Achtergrond
In September 2021 publiceerde de Britse regering een aantal voorstellen om
de huidige regelgeving over gegevensbescherming te hervormen. Hoewel de
hervorming grotendeels voortbouwt op de huidige UK General Data Protection
Regulation (UK GDPR), beoogt de Britse regering ook een aantal wijzigingen
aan te brengen. De overheid publiceerde de voorstellen in de vorm van een
consultatiepaper en nodigde onder andere bedrijven en organisaties uit te
reageren op de voorstellen. De Consultation Paper on Reforms to the UK
Data Protection Regime, getiteld ‘Data: A New Direction’, bevat in totaal 74
voorstellen om de huidige privacywetgeving te hervormen. In deze voorstellen
legt de Britse regering onder meer de volgende wijzigingen voor:
• Het schrappen en versoepelen van een aantal verplichtingen, zoals het
aanstellen van een functionaris gegevensbescherming, het uitvoeren van
een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA), het raadplegen van
de toezichthouder voor informatie in verband met hoog risicoverwerkingen
en het bijhouden van een verwerkingsregister;
• Het toestaan van ruimer gebruik van persoonsgegevens voor onderzoek en
AI-projecten;
• Het versoepelen van de vereisten voor het verkrijgen van toestemming voor
cookies; en
• De hervorming van de Britse toezichthouder, het Information
Commissioner’s Office (ICO).
Reacties op de consultatiepaper
De Britse regering heeft bijna 3000 reacties op de consultatiepaper
ontvangen. Over het algemeen worden de nieuwe voorstellen van de regering
ondersteund, maar er wordt ook bezorgdheid geuit in de reacties. Bijvoorbeeld
over de wijzigingen met betrekking tot de verplichting tot het uitvoeren van
een DPIA, de functionaris gegevensbescherming en de hervormingen van
de ICO. Naar aanleiding van alle reacties heeft de regering deze maand een
uitgebreid document gepubliceerd waarin zij zelf reageert op de ontvangen
reacties.

4. WERELDWIJDE ONTWIKKELINGEN
Hoogtepunten:
•
•

Reactie Britse regering op de consultatie over de hervorming van de UK GDPR
Nieuwe privacywetgeving in de Verenigde Staten

2020

Wat kan dit betekenen?
Mochten de voorgestelde wijzigingen worden doorgevoerd, dan zal de Britse
privacywetgeving naar verwachting af gaan wijken van bepaalde normen die
binnen de EU gelden op grond van de AVG. Dit kan gevolgen hebben voor
de adequaatheidsbesluiten van de Europese Commissie (EC), die momenteel
gelden voor de doorgifte van gegevens naar het VK.
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Door de Brexit werd het VK in 2020 een zogeheten ‘derde land’ in de
terminologie van de AVG. Dat betekent dat persoonsgegevens niet zomaar
mogen worden doorgegeven vanuit de EER naar het VK. In juni 2021 heeft
de EC echter twee adequaatheidsbesluiten genomen (één voor de AVG en
één voor de Richtlijn politie en justitie). Daarmee oordeelde de EC dat de
Britse wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de UK GDPR,
een passend beschermingsniveau van persoonsgegevens waarborgt
volgens artikel 45 van de AVG. Deze besluiten hebben tot gevolg dat er
geen extra waarborgen getroffen hoeven te worden voor de uitwisseling
van persoonsgegevens vanuit de EER naar het VK. De besluiten zijn echter
niet permanent. De EC kan de besluiten intrekken wanneer zij vaststelt
dat de Britse wetgeving inzake gegevensbescherming niet langer aan het
vereiste beschermingsniveau voldoet. Een te grote afwijking van de AVG
kan er mogelijk toe leiden dat de EC haar adequaatheidsbesluiten voor
gegevensuitwisseling met het VK intrekt. Dat zou betekenen dat de doorgifte
van persoonsgegevens vanuit de EU naar het VK niet rechtsgeldig meer kan
plaatsvinden, althans niet zolang er geen extra waarborgen zijn getroffen door
organisaties.

Het tweede hoofdstuk verplicht bedrijven onder andere om een transparant
privacybeleid op te stellen met daarin informatie over de rechten waarop zij
zich kunnen beroepen. Deze rechten vertonen grote gelijkenis met de rechten
die in de AVG aan betrokkenen worden toegekend. Zo krijgen personen
onder andere het recht van toegang tot hun eigen gegevens, het recht om
foutieve informatie te corrigeren en het recht om gegevens te wissen. Ook
worden kinderen onder de 17 jaar in dit hoofdstuk extra beschermd. Zo mag
er geen gerichte reclame aan kinderen worden gestuurd en mogen hun
gegevens niet zonder toestemming met derden worden gedeeld. Daarnaast
bevat het hoofdstuk een bepaling over algoritmes. Op basis daarvan mogen
bedrijven geen gegevens verzamelen, verwerken of doorgeven op een wijze
die discrimineert op basis van ras, huidskleur, godsdienst, nationale oorsprong,
geslacht, seksuele geaardheid of handicap. Grote gegevenshouders die
algoritmen gebruiken, worden bovendien verplicht hun algoritmen jaarlijks te
beoordelen en bij de FTC jaarlijkse effectbeoordelingen in te dienen.
Het derde hoofdstuk staat in het teken van de verantwoordingsplicht. Hierin
is onder andere een verplichting tot het aanstellen van een functionaris
gegevensbescherming opgenomen wanneer er veel data door een
bedrijf wordt verwerkt. De functionaris gegevensbescherming moet gaan
toezien op de naleving van de eisen uit de nieuwe wet en fungeert als
contactpersoon tussen de organisatie en de toezichthouder. Dit hoofdstuk
vertoont grote gelijkenissen met de artikelen uit de AVG over de functionaris
gegevensbescherming.

Op dit moment zal de EC uiterlijk in 2024 opnieuw de besluiten evalueren,
maar de EC heeft aangegeven dat de huidige besluiten eerder kunnen worden
herzien wanneer de nieuwe privacywetgeving van het VK te ver afwijkt van de
AVG. Considerati zal de ontwikkelingen rondom de hervorming daarom op de
voet volgen.

4.2 Nieuwe privacywetgeving in de Verenigde Staten

Het vierde hoofdstuk ziet op de handhaving en toepasselijkheid van de wet.
Er wordt een afdeling opgericht binnen de FTC, die moet gaan helpen bij
het uitvoeren van de taken en bevoegdheden van de FTC op grond van de
Privacy Act. Daarnaast worden de bevoegdheden die de FTC heeft verder
verduidelijkt.

Op vrijdag 3 juni werd in de Verenigde Staten een ontwerp gepubliceerd
voor de “American Data Privacy and Protection Act”. Met het wetsvoorstel
wordt de ontwikkeling van een uniform, nationaal wetgevend kader voor
gegevensbescherming in de VS beoogd met inbegrip van de toekenning
van privacyrechten aan consumenten. Het wetsvoorstel bestaat uit vier
hoofdstukken: de loyaliteitsplicht (hoofdstuk 1), gegevensbeschermingsrechten
van consumenten (hoofdstuk 2), de verantwoordingsplicht van bedrijven
(hoofdstuk 3) en handhaving en toepasbaarheid (hoofdstuk 4). De Federal
Trade Commission (FTC) zal de bepalingen van deze nieuwe privacywet gaan
handhaven. Het wetsvoorstel heeft dan ook alleen betrekking op bedrijven die
onder jurisdictie van de FTC vallen.

Conclusie
Als het wetsvoorstel in zijn huidige vorm wordt aangenomen dan zal het niveau
van gegevensbescherming in de VS dichter bij het beschermingsniveau komen
te liggen dat geldt binnen de EU. Mogelijk bevordert dit de onderhandelingen
die momenteel gaande zijn over de vervanger van het Privacy Shield: het TransAtlantic Data Privacy Framework, waarover al een voorlopig politiek akkoord is
bereikt.

Inhoud
Het eerste hoofdstuk bevat onder andere bepalingen over dataminimalisatie
en privacy by design. Er is onder meer bepaald dat bedrijven redelijk beleid
en procedures moeten vaststellen, toepassen en handhaven met betrekking
tot het verzamelen, verwerken en overdragen van onder de wet vallende
gegevens.
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