
1

PRIVACY & GEGEVENSBESCHERMING

KENNISDELING
Overzicht recente privacyontwikkelingen
Mei 2022 

De Boelelaan 7 • 1083 HJ Amsterdam • 020 737 0069 • info@considerati.com



2 3

 INHOUDSOPGAVE 
  
Voorwoord___________________________________________________________________ 3

Toelichting___________________________________________________________________ 4

1. EUROPEAN DATA PROTECTION BOARD EN EUROPESE INSTELLINGEN___  5
1.1 UPLOADFILTER NIET IN STRIJD MET GRONDRECHTEN      6

1.2 EUROPEES TOEGANKELIJK DIGITAAL PATIËNTENDOSSIER      7

1.3 TOEZICHTHOUDERS WILLEN VERBETERING DATA ACT      8

1.4 NIEUWE RICHTLIJNEN VOOR DE BEREKENING VAN AVG-BOETES VOOR BEDRIJVEN OP KOMST 9

1.5 NIEUWE EUROPESE WETSVOORSTELLEN VOOR UITGEBREIDE ANTI-WITWASCONTROLES  10

1.6 EDPB-GUIDELINES VOOR GEZICHTSHERKENNING DOOR POLITIE EN JUSTITIE   11

2. NATIONAAL NIEUWS__________________________________________________ 12
2.1 GEMEENTEN KRIJGEN REGELS VOOR ONLINE MONITORING VAN BURGERS    13

2.2  AP BIEDT GEMEENTERAADSLEDEN HANDREIKING AVG      13

2.3  AP PUBLICEERT DE DATALEKKENRAPPORTAGE VAN 2021      14

2.4  CONCEPT EIGENDOM NIET TOEPASBAAR OP PERSOONSGEGEVENS    16

3. NATIONALE RECHTSPRAAK___________________________________________ 17
3.1  BERICHTEN ENCROCHAT TOELAATBAAR VOOR BEWIJS      18

4. WERELDWIJDE ONTWIKKELINGEN____________________________________ 20
4.1 OOSTENRIJKSE TOEZICHTHOUDER VERWERPT DE RISICOGEBASEERDE AANPAK BIJ 

 INTERNATIONALE GEGEVENSOVERDRACHT                    21

 

 VOORWOORD 

Beste lezer, 

De laatste maanden komen de Europese privacytoezichthouders vrijwel iedere maand 
met nieuwe guidelines en adviezen. Deze maand is niet anders. In deze editie van het 
kennisdocument gaan we in op een gezamenlijk advies van de EDPB en de EDPS met 
betrekking tot de nieuwe Data Act, waarover u in een vorige editie ook al kon lezen. 
Beide organisaties uiten namelijk hun zorgen over het huidige voorstel van de Data 
Act omdat zij het risico aanwezig achten dat de Data Act afbreuk doet aan de rechten 
en verplichtingen die volgen uit de AVG. Daarnaast publiceerde de EDPB twee 
nieuwe guidelines. Deze guidelines zien in de eerste plaats op de berekening van 
boetes voor bedrijven. In de tweede plaats heeft de EDPB guidelines opgesteld met 
betrekking tot de inzet van gezichtsherkenningstechnologie door politie en justitie. 
De guidelines zijn bedoeld voor Europese en nationale wetgevers en voor politie en 
justitie zelf.  

In deze editie vindt u ook nationaal nieuws op het gebied van privacy en 
gegevensbescherming, zoals de publicatie van de jaarlijkse datalekkenrapportage 
van de AP. De Nederlandse toezichthouder meet opnieuw een explosieve toename 
van het aantal meldingen van datalekken veroorzaakt door cyberaanvallen. Het aantal 
datalekken als gevolg van een cyberaanval is het afgelopen jaar bijna verdubbeld. 
Daarnaast heeft de AP ook een handreiking aan gemeenten gegeven over de AVG.  

Ook zijn er interessante uitspraken gedaan door de nationale rechters in twee 
uitspraken omtrent Encrochat. Encrochat was een communicatienetwerk dat met 
name werd gebruikt door de georganiseerde misdaad voor het plannen van criminele 
activiteiten. In de rechtszaken stond de vraag centraal of de berichten uit Encrochat 
wel rechtmatig zijn verkregen toen de politie in het netwerk infiltreerde.  

Ook de internationale ontwikkelingen staan niet stil deze maand. Zo kunt u lezen over 
het oordeel van de Oostenrijkse toezichthouder die de risicogebaseerde aanpak bij 
internationale doorgifte verwerpt. 

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: 

 • Uploadfilter niet in strijd met grondrechten
 • Europees toegankelijk digitaal patiëntendossier
 • Toezichthouders willen verbetering Data Act
 • Nieuwe richtlijnen voor de berekening van AVG-boetes voor bedrijven op komst
 • Nieuwe Europese wetsvoorstellen voor uitgebreide anti-witwascontroles
 • EDPB-guidelines voor gezichtsherkenning door politie en justitie
     
     

https://www.considerati.com/nl/contact/
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1.1 Uploadfilter niet in strijd met grondrechten

Het Europees Hof van Justitie heeft geoordeeld dat het vooraf filteren van 
online content door platformaanbieders niet in strijd is met de vrijheid van 
meningsuiting en vrije toegang tot informatie. Dit oordeelde het Hof in een 
zaak aangespannen door Polen.  

De zaak van het Hof ziet op het omstreden artikel 17 van de 
Auteursrechtrichtlijn. Deze richtlijn is, voor zijn inwerkingtreding, maar ook 
daarna, onderwerp geweest van discussie. Zo ook destijds omschreven in 
een blog van Considerati. Tegenstanders waren bang dat de verplichting 
volgend uit dit artikel zou leiden tot censuur op het internet. Artikel 17 van 
de Auteursrechtrichtlijn verplicht namelijk grote platformaanbieders, zoals 
Facebook en Youtube, te voorkomen dat auteursrechtelijk beschermd 
materiaal (zoals muziek, films, ebooks etc.) online wordt aangeboden en 
gedeeld. Een platformaanbieder kan aansprakelijk worden gesteld als op hun 
platform auteursrechtelijk materiaal wordt gedeeld zonder toestemming van 
de rechthebbende. Platformaanbieders kiezen er daarom voor om gebruik te 
maken van een uploadfilter. Dit filter beoordeelt vooraf of de content die een 
gebruiker wil uploaden in strijd is met de Auteursrechtrichtlijn. Zodra dat het 
geval is, kan de content niet meer geüpload worden. 

Polen is van mening dat dit filter in strijd is met de vrijheid van meningsuiting 
en toegang tot informatie en stapte daarom naar het Europees Hof van Justitie. 
Polen pleitte voor een nietigverklaring van artikel 17 Auteursrechtrichtlijn. Het 
Hof was het hier niet mee eens. Ondanks dat het filteren van content het recht 
op vrijheid van meningsuiting enigszins beperkt, is dit in balans met de andere 
grondrechten. Zo is in de richtlijn opgenomen dat de geautomatiseerde 
filtertools onderscheid moeten maken tussen legale en illegale content. 
Daarnaast gaat de filter gepaard met de nodige waarborgen. Er bestaat 
bijvoorbeeld een uitzondering voor het gebruik van auteursrechtelijk 
beschermd materiaal bij parodieën en satirefilmpjes. Deze ingebouwde 
waarborgen garanderen de vrijheid van meningsuiting. Bovendien is een 
platformaanbieder niet verplicht om voorafgaand de content te controleren. 
Deze verplichting bestaat slechts als er daadwerkelijk aanwijzingen zijn voor 
een auteursrechteninbreuk. Ten slotte is het Hof van mening dat wanneer 
gebruikers tijdelijk geen toegang hebben tot specifieke content ten gevolge 
van een klacht van de rechthebbende, de gebruiker geen informatie wordt 
onthouden.  

Het Hof stelt dat het niet voorkomen kan worden dat een uploadfilter fouten 
maakt. Desondanks is het Hof van mening dat er een ‘redelijke balans 
bestaat tussen de mogelijke fouten die de filter kan maken en de vrijheid van 
meningsuiting’. Het Hof wijst erop dat lidstaten bij omzetting van deze bepaling 
in nationale wetgeving moeten zorgen dat er een eerlijk evenwicht is tussen de 
verschillende grondrechten. Als platformaanbieder hoeft u dus niet te stoppen 
met het gebruik van een uploadfilter. 

1.2 Europees toegankelijk digitaal patiëntendossier

Begin deze maand kondigde de Europese Commissie (EC) aan een Europees 
digitaal patiëntendossier in te willen voeren in de EU. Dit digitale dossier 
moet een gemeenschappelijk Europees format zijn. Dit zal toegankelijk 
moeten zijn voor elke lidstaat en zal zich bevinden in de nieuw gelanceerde 
European Health Data Space (EHDS). De Europese Commissie publiceerde een 
wetsvoorstel ter bevordering van de invoering van de EHDS. Hierdoor zal het 
voor EU-burgers makkelijker worden om toegang tot (elektronische) gegevens 
te verkrijgen, zonder dat hieraan extra kosten worden verbonden. Daarnaast zal 
het delen van gezondheidsgegevens met gezondheidswerkers in eigen land 
makkelijker worden gemaakt, maar ook het delen van gezondheidsgegevens 
tussen verschillende lidstaten wordt hierdoor vergemakkelijkt.  Burgers kunnen 
zelf de volledige controle over hun gezondheidsgegevens uitoefenen en 
gegevens, indien noodzakelijk, aanvullen of corrigeren.  

In de EHDS zullen drie pijlers centraal staan: een krachtig systeem voor 
gegevensbeheer en regels voor gegevensuitwisseling, datakwaliteit en 
een goede infrastructuur en interoperabiliteit. Datakwaliteit zal worden 
gewaarborgd door het opstellen van aanvullende wetgeving door de 
EC, hierin zullen vereisten worden opgenomen voor het registreren van 
gezondheidsgegevens. De grensoverschrijdende infrastructuur die gebruikt 
zal worden voor het opslaan en uitwisselen van elektronische medische 
gegevens is MyHealth@EU. De EC verwacht dat deze infrastructuur in 
2025 door de meeste staten geïmplementeerd zal zijn. Producenten 
van gezondheidssystemen zullen moeten aantonen dat hun producten 
voldoen aan de vereisten van interoperabiliteit uit het wetsvoorstel. Onder 
gezondheidssystemen valt volgens het wetsvoorstel elk apparaat of software 
die door de producent is bedoeld voor het opslaan, bemiddelen, importeren, 
exporteren, converteren, bewerken of bekijken van digitale medische 
gegevens. 

Bij het gebruiken en verwerken van gezondheidsgegevens zijn aanvullende 
regels gesteld in de AVG ter bescherming van de privacy van EU-burgers, het 
gaat dan om het verwerken van bijzondere categorieën persoonsgegevens. 
Hierdoor wordt het secundair gebruik en verwerken van gezondheidsgegevens 
onder de EHDS gezien als een uitdaging onder de AVG. Deze uitdaging is 
voorzien door de EC en zij heeft het wetsvoorstel dan ook zo ingericht dat 
voldaan wordt aan de rechten en waarborgen met betrekking tot privacy die 
de AVG ook biedt. In de preambule van het wetsvoorstel is opgenomen dat de 
EHDS een wettelijke basis vormt voor het secundair gebruiken van bijzondere 
persoonsgegevens. Ook is de vereiste voor een rechtmatige verwerkingsgrond 
voor bijzondere persoonsgegevens gegeven in het wetsvoorstel. In onze blog 
van deze maand over de EDHS zijn de relevante wetsartikelen opgenomen die 
hierop van toepassing zijn.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0401
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0401
https://www.considerati.com/nl/kennisbank/de-gevreesde-vernieuwde-auteursrecht-richtlijn-is-een-feit.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0197
https://ec.europa.eu/health/ehealth-digital-health-and-care/electronic-cross-border-health-services_nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0197
https://www.considerati.com/nl/kennisbank/europees-digitaal-patientendossier.html
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In het wetsvoorstel van de EC lijken de pijlers voor het inwerkingtreden van 
de EDHS gericht op 2025. Het voorstel zal nu worden besproken door het 
Europees Parlement en de Raad, maar als deze wetgeving eenmaal wordt 
aangenomen heeft dat grote impact op bedrijven die gezondheidsgegevens 
verwerken of die dat willen gaan doen. Ook de Tweede Kamer is druk bezig 
met de ontwikkelingen omtrent dit wetsvoorstel. Zo stelde minister Kuipers 
van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport behandeling van de 
Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) uit vanwege het 
wetsvoorstel. Hij verwachtte dat de EHDS de Wegiz op veel onderdelen raakt 
en dit is ook het geval. Deze maand zal minister Kuipers de Kamer informeren 
over de relatie tussen de EDHS en de Wegiz. De VVD stelde al Kamervragen 
aan minister Kuipers betreffende de EDHS. Zij waren namelijk niet te spreken 
over het wetsvoorstel en noemde het een ontijdig en ongewenst idee van de 
EC. 

1.3 Toezichthouders willen verbetering Data Act

In het kennisdocument van maart heeft u al kunnen lezen over de Data 
Act. Eind februari werd deze verordening door de Europese Commissie 
bekend gemaakt. De Data Act moet het delen van data stimuleren, 
zowel bij overheidsinstellingen als bij bedrijven. Deze data kan mogelijk 
persoonsgegevens bevatten.  

In een gezamenlijk advies van de European Data Protection Board (EDPB) 
en de European Data Protection Supervisor (EDPS) uiten de Europese 
privacytoezicthouders hun zorgen over het huidige voorstel voor de 
Data Act. Het risico bestaat namelijk dat de Data Act afbreuk doet aan 
de rechten en verplichtingen die volgen uit de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). Zo kan er bijvoorbeeld onduidelijkheid 
ontstaan over de toepasselijkheid van de AVG en de Data Act. Ook maken 
ze zich zorgen dat overheden een te ruime bevoegdheid krijgen om 
persoonsgegevens op te eisen van private partijen. 

Daarom adviseren de EDPB en EDPS dat in de Data Act aanvullende 
waarborgen opgenomen moeten worden. Ze benadrukken dat de AVG 
altijd voor gaat bij gebruik van persoonsgegevens. Dit betekent dat 
persoonsgegevens alleen gedeeld kunnen worden als dit ook toegestaan is 
onder de AVG. Dit moet volgens de toezichthouders ook duidelijk in de Data 
Act opgenomen worden.  

Na het voorstel van de Europese Commissie in februari 2022, is het aan het 
Europees Parlement en de regeringen van de lidstaten om hun oordeel over 
het voorstel te geven en tot een akkoord te komen. 

1.4 Nieuwe richtlijnen voor de berekening van AVG-boetes 
voor bedrijven op komst

Op 16 mei publiceerde de European Data Protection Board (EDPB) de nieuwe 
fining guidelines voor de berekening van AVG-boetes voor bedrijven. Op het 
moment dat deze fining guidelines ingaan, zal de boeteberekening voortaan 
door alle privacytoezichthouders op dezelfde manier worden uitgevoerd.  

In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bevoegd om 
boetes op te leggen bij vaststelling van overtredingen van de Algemene 
verordening gegevensbescherming (AVG). Op dit moment hanteert iedere 
privacytoezichthouder nog zijn eigen regels bij het berekenen van een AVG-
boete. Met het gelijk trekken van de boetes binnen de Europese Unie (EU) 
bieden de privacytoezichthouders meer rechtszekerheid aan bedrijven. De 
boetes worden dan in elk land op dezelfde manier berekend, waardoor 
bedrijven weten waar zij aan toe zijn. Ook bevordert dit de controles van het 
onderzoek van toezichthouders wanneer zij een AVG-boete uitdelen.  

De fining guidelines, die door de EDPB zijn opgesteld, verschillen op een 
aantal punten van het boetebeleid dat wordt gehanteerd door de AP. In de 
eerste plaats gaat de omzet van een bedrijf een grotere rol spelen in de 
bepaling van de hoogte van de boete. De omzet van het bedrijf wordt nu nog 
achteraf meegenomen door de AP en zal straks vanaf het begin al worden 
meegenomen. Het startpunt van de boete zal gaan afhangen van de omzet 
van de onderneming. In de tweede plaats worden de overtredingen in drie 
categorieën verdeelt, gebaseerd op de ernst van de overtreding, namelijk 
laag, midden en hoog. De AP hanteert nu nog geen categorieën bij een 
overtreding. Met de nieuwe regels geldt per categorie een ander startbedrag 
voor de boete. In de derde plaats zullen de bandbreedtes voor verschillende 
overtredingen, die de AP gebruikt om boetebedragen te bepalen, gaan 
gelden als leidraad om het startbedrag van de boete te bepalen. Dat bedrag 
kan daarna nog worden verhoogd of verlaagd. De maximale hoogte van de 
boete blijft onder de nieuwe regels gelijk, namelijk 20 miljoen euro of 4% van 
de wereldwijde omzet van een bedrijf.  

Met de nieuwe fining guidelines van de EDPB zal de boeteberekening door 
privacytoezichthouders geharmoniseerd worden. Deze guidelines gelden 
alleen bij boetes die worden uitgedeeld aan bedrijven. Dit komt doordat 
sommige privacytoezichthouders geen bevoegdheid hebben om publieke 
organen te sanctioneren. De fining guidelines zijn nog niet definitief, tot 27 juni 
2022 is het mogelijk om suggesties te doen bij de EDPB om het voorstel te 
wijzigen. 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021Z07327&did=2021D16181
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2022Z08800&did=2022D17807
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_22_1113
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-22022-proposal-european_nl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/documents/public-consultations/2022/guidelines-042022-calculation-administrative_en
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1.5 Nieuwe Europese wetsvoorstellen voor uitgebreide anti-
witwascontroles

De European Data Protection Board (EDPB) is van mening dat vier nieuwe 
Europese wetvoorstellen die financiële instellingen verplichten tot vergaande 
controles van klanten, flink moeten worden aangepast. De voorstellen zijn 
bedoeld om anti-witwascontroles van onder andere banken uit te breiden. 

Financiële instellingen zijn momenteel al verplicht om controles uit te voeren 
ter voorkoming van het witwassen van geld of het financieren van terrorisme. 
In Nederland is dit geregeld in de Wet ter voorkoming van witwassen en 
financieren van terrorisme (Wwft). Bij vermoedens daarvan dient diepgravend 
onderzoek uitgevoerd te worden wat ervoor kan zorgen dat mensen 
bij voorbaat als potentiële crimineel worden bestempeld. De Europese 
Commissie wil de bevoegdheden van financiële instellingen uitbreiden. Deze 
uitbreidingen gaan echter zo ver, dat de EDPB zorgen hierover per brief 
heeft geuit aan het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie. 
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is van mening dat met deze nieuwe 
wetsvoorstellen de rechtsbescherming van mensen niet voldoende wordt 
gegarandeerd.  

De Europese privacytoezichthouders adviseren om strenge regels op te 
stellen voor de inzet van datahandelaren die onder meer lijsten aanleveren 
van personen die extra gecontroleerd moeten worden. Zo dient voorkomen 
te worden dat mensen onterecht als crimineel worden bestempeld. Daarnaast 
dient heel duidelijk in de wetsvoorstellen te worden opgenomen welke 
gevoelige persoonsgegevens financiële instellingen mogen verwerken bij 
controles. Hierin dienen regels omtrent de beveiliging, dataminimalisatie 
en bewaartermijnen opgenomen te worden zodat de privacy van personen 
gewaarborgd blijft.  

Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie zullen naar 
aanleiding van het advies van de EDPB verder onderhandelen over de inhoud 
van de wetten en bekijken of er nog wijzigingen nodig zijn. 

1.6 EDPB-guidelines voor gezichtsherkenning door politie en 
justitie

De European Data Protection Board (EDPB) heeft nieuwe guidelines opgesteld 
met betrekking tot de inzet van gezichtsherkenningstechnologie door 
politie en justitie. De guidelines zijn bedoeld voor Europese en nationale 
wetgevers en voor politie en justitie zelf. In de guidelines staan handvatten 
voor de inzet van gezichtsherkenning, waaronder de uitzonderlijke gevallen 
waarin de inzet van gezichtsherkenning door politie en justitie wordt 
gerechtvaardigd. Maar de EDPB onderstreept ook een aantal gevallen waarin 
gezichtsherkenningstechnologie verboden zou moeten worden, namelijk 
wanneer er sprake is van gezichtsherkenning op afstand van personen in 
de publieke ruimte, gezichtsherkenningssystemen die mensen indelen in 
groepen op basis van etniciteit, geslacht, seksualiteit of politieke voorkeur, 
gezichtsherkenning of soortgelijke technologieën die emoties herkennen en 
het gebruik van een databank die wordt gevuld met foto’s van mensen door 
die in grote hoeveelheid van het internet te halen. Deze guidelines zijn nog niet 
definitief en staan nog tot en met 27 juni 2022 open ter consultatie. 

https://ec.europa.eu/info/publications/210720-anti-money-laundering-countering-financing-terrorism_en
https://ec.europa.eu/info/publications/210720-anti-money-laundering-countering-financing-terrorism_en
https://wetten.overheid.nl/BWBR0024282/2022-01-28
https://wetten.overheid.nl/BWBR0024282/2022-01-28
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/letters/edpb-letters-european-institutions-protection-personal-data_en
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/edpb-uitgebreide-anti-witwascontroles-groot-risico-voor-burgers
https://edpb.europa.eu/system/files/2022-05/edpb-guidelines_202205_frtlawenforcement_en_1.pdf
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/documents/public-consultations/2022/guidelines-052022-use-facial-recognition_en
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2. NATIONAAL NIEUWS
Hoogtepunten: 

 • Gemeenten krijgen regels voor online monitoring van burgers
 • AP biedt gemeenteraadsleden handreiking AVG
 •  AP publiceert de datalekkenrapportage van 2021  
 • Concept eigendom niet toepasbaar op persoonsgegevens
 

2.1 Gemeenten krijgen regels voor online monitoring van 
burgers

Recent maakten ministers Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Weerwind 
van Rechtsbescherming bekend dat gemeenten in de tweede helft van dit jaar 
regels opgelegd zullen krijgen voor het online monitoren van burgers. Vorig 
jaar bleek uit onderzoek dat Nederlandse gemeenten geregeld nepaccounts 
gebruiken om inwoners op sociale media te volgen. Gemeenten gebruiken 
Facebook, Twitter en andere sociale media platformen om zicht te krijgen wat 
er in de samenleving speelt. Hiermee willen ze mogelijke ongeregeldheden in 
de gaten houden en fraude te ontdekken.  

Het is niet verboden om als gemeente persoonsgegevens uit publiek 
toegankelijke bronnen te verwerken, maar alleen als dit geen zware inbreuk 
op de privacy vormt. De vuistregel is dat hoe ingrijpender de inbreuk op 
de privacy, hoe steviger de wettelijke basis voor die inbreuk moet zijn en 
hoe groter het publieke belang moet zijn dat daarmee wordt gediend. Het 
stelselmatige onderzoek van gemeenten op sociale media kan beschouwd 
worden als een zeer ingrijpende inbreuk. Ook omdat het onderzoek wordt 
gedaan zonder specifieke wettelijke grondslag.  

Momenteel werken Bruins Slot en Weerwind aan het juridisch kader voor 
online monitoring door gemeenten in het kader van de openbare orde en 
veiligheid. Aan de hand van dit juridisch kader zal een handreiking voor 
gemeenten geformuleerd worden. Hierin zal informatie opgenomen worden 
over het inzetten van online sociale mediaonderzoek. 

2.2 AP biedt gemeenteraadsleden handreiking AVG

Gemeenten verwerken veel persoonsgegevens van burgers en hun 
medewerkers. Bijvoorbeeld als iemand een paspoort aanvraagt of als 
de gemeente een medewerker salaris uitbetaalt. Gemeenten verwerken 
daarnaast ook gevoelige persoonsgegevens van burgers, waaronder 
gegevens over iemands gezondheid. Bijvoorbeeld bij beslissingen binnen 
het sociaal domein, zoals het besluit of een inwoner een voorziening kan 
krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Kennis over 
de verwerking van persoonsgegevens binnen gemeenten is essentieel voor 
gemeenteraadsleden, zij controleren namelijk het college van burgemeester 
en wethouders. Daarom heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een 
handreiking voor de gemeenteraadsleden gemaakt. Het doel hiervan is 
raadsleden kennis bieden om zo meer gerichte vragen te kunnen stellen aan 
de gemeente over de gegevens die zij van haar inwoners verwerkt. In de 
handreiking staat bijvoorbeeld informatie over wie beschouwd kan worden 
als verwerkingsverantwoordelijke, wanneer een verwerking als noodzakelijk 
beschouwd kan worden en hoe een gemeente inwoners zou moeten 
informeren over het gebruik van hun gegevens. De AP hoopt dat raadsleden 
hiermee in de toekomst meer op kunnen komen voor de privacy van haar 
inwoners. 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z08531&did=2022D17335
https://www.nhlstenden.com/nieuws-en-artikelen/in-het-nieuws-nhl-stenden-onderzoekt-blackbox-van-online-monitoring-bij
https://wetten.overheid.nl/BWBR0035362/2022-05-01
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/gemeenten_en_privacy_-_wat_kunt_u_als_raadslid_doen_-.pdf
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2.3 AP publiceert de datalekkenrapportage van 2021

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bracht deze maand de jaarrapportage 
meldplicht datalekken 2021 uit. In deze rapportage publiceert de AP een 
overzicht van de feiten en cijfers inzake de datalekmeldingen van vorig jaar. In 
totaal kreeg de AP vorig jaar bijna 25.000 datalekmeldingen binnen. Hiermee 
stijgt het aantal meldingen van datalekken met 4% ten opzichte van 2020.  

De AP neemt een forse toename waar in het aantal meldingen van datalekken 
veroorzaakt door cyberaanvallen. Het aantal datalekken als gevolg van een 
cyberaanval is het afgelopen jaar bijna verdubbeld. Vooral IT-leveranciers 
lijken het doelwit te zijn van deze cyberaanvallen. Steeds vaker besteden 
organisaties hun IT-diensten uit aan een IT-leverancier. Hierbij kan gedacht 
worden aan het faciliteren van digitale werkplekken, het leveren van op 
maat gemaakte software en de opslag van data. In veel gevallen leidt dit tot 
clustering van persoonsgegevens van meerdere organisaties op de servers 
van IT-leveranciers. Hierdoor zijn IT-leveranciers een aantrekkelijk doelwit 
voor criminelen. De impact van deze datalekken is enorm. Op basis van de 
ontvangen meldingen schat de AP in dat cyberaanvallen bij IT-leveranciers 
het afgelopen jaar minimaal 7 miljoen slachtoffers hebben gemaakt. Omdat 
niet alle datalekken aan de AP worden gemeld, zijn dit er waarschijnlijk nog 
veel meer. Naast het grote aantal slachtoffers hebben de datalekken ook een 
enorme impact op de bedrijfsvoering van organisaties. Bedrijfsprocessen 
worden door zulke incidenten ernstig belemmerd of moeten zelfs volledig 
worden stilgelegd.  

Wanneer een organisatie gebruik maakt van IT-dienstverlening blijft deze 
als verwerkingsverantwoordelijke verplicht om datalekken te melden aan de 
AP en aan de slachtoffers. De IT-leverancier is als verwerker verplicht om de 
verwerkingsverantwoordelijke zo snel mogelijk te informeren over een datalek 
en te helpen bij een datalek. Het is daarom belangrijk dat IT-leveranciers snel, 
transparant en volledig communiceren naar de verwerkingsverantwoordelijken 
bij een datalek. De AP signaleert echter dat veel IT-leveranciers hier in de 
praktijk niet aan voldoen. 

Wanneer u als organisatie (een deel van) uw ICT uitbesteed is het daarom 
belangrijk om zelf maatregelen te treffen om de impact van een datalek bij uw 
IT-leverancier(s) te verkleinen. De AP heeft hiervoor zes aanbevelingen:

1. Schakel alleen IT-leveranciers in die genoeg garanties geven voor passende 
technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. U kunt daarbij 
letten op eventuele certificering van de IT-leverancier. Let op: u blijft als 
verwerkingsverantwoordelijke volgens de AVG verantwoordelijk voor de 
beveiliging van persoonsgegevens, ook als u de beveiliging volledig aan de 
IT-leverancier heeft uitbesteed. 

2. Pas dataminimalisatie toe en controleer de naleving. De AP ziet nog te 
vaak dat bij cyberaanvallen gegevens worden getroffen waarvan de 
bewaartermijn is overschreden en die dus al gewist hadden moeten zijn. 

3. Leg in de verwerkersovereenkomst concrete afspraken vast over de hulp 
die de IT-leverancier geeft bij naleving van de meldplicht datalekken. In 
de verwerkersovereenkomst maakt u afspraken over het verwerken van 
persoonsgegevens en de beveiliging daarvan. 

4. Controleer periodiek of de IT-leverancier de verwerkersovereenkomst 
naleeft.  

5. Maak een actieplan melding datalekken om de termijnen na te leven. 
De AVG vereist snel handelen. De IT-leverancier moet u zo snel mogelijk 
informeren over een datalek. U moet het datalek vervolgens binnen 72 
uur nadat u hiervan op de hoogte bent geraakt, melden bij de AP. De 
slachtoffers dient u direct te informeren.  

6. Zorg voor een zorgvuldig opgesteld en goed bijgehouden 
verwerkingsregister, zowel bij uzelf als bij de verwerker. Het 
verwerkingsregister helpt u een snelle inschatting te maken welke 
organisaties en categorieën van persoonsgegevens zijn geraakt bij een 
datalek. Zo wordt het eenvoudiger om de gevolgen voor de slachtoffers in 
kaart te brengen.

In de rapportage geeft de AP ook dieper inzicht in de wijze waarop zij toezicht 
houdt op de meldplicht datalekken. Het toezicht van de AP is risico gestuurd. 
Dit betekent dat de AP niet elke melding even intensief onderzoekt en zich 
voornamelijk richt op de datalekken die de grootste risico’s opleveren voor 
de slachtoffers. Zo verricht de AP bij het merendeel van de datalekmeldingen 
na een eerste beoordeling geen verdere toezichtshandelingen. Afgelopen 
jaar ontving de AP bijna 18.000 van zulke meldingen. Wanneer de AP bij een 
datalekmelding grote risico’s identificeert doet de AP een diepgaandere 
controle. Het afgelopen jaar heeft de AP in 7.000 datalekmeldingen extra 
toezichtshandelingen verricht. Tijdens zo’n nadere controle kan de AP contact 
opnemen met de meldende organisatie om vragen te stellen over het datalek. 
Bijvoorbeeld wanneer de datalekmelding onduidelijk is, onregelmatigheden 
bevat of inconsistent is. Daarnaast kan de AP na een dergelijke controle een 
brief sturen of een gesprek voeren, waarin de AP organisaties wijst op de 
geldende regels.  

In 2021 heeft de AP uiteindelijk naar aanleiding van 36 datalekmeldingen een 
onderzoek gestart. Naar oordeel van de AP brachten deze datalekmeldingen 
de grootste risico’s voor slachtoffers met zich mee. Hierbij ging het 
voornamelijk om situaties waarbij een verwerkingsverantwoordelijke de 
slachtoffers van een ransomewareaanval ten onrechte niet informeerde. Of 
situaties waarbij een verwerkingsverantwoordelijke onvoldoende nieuwe 
beveiligingsmaatregelen had genomen om nieuwe datalekken te voorkomen. 
Deze onderzoeken kunnen leiden tot een boete, maar dat hoeft niet altijd. De 
AP weegt altijd per situatie af hoe ze meest effectief kunnen optreden. 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/datalekkenrapportage_ap_2021.pdf
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/datalekkenrapportage_ap_2021.pdf
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/datalekkenrapportage_ap_2021.pdf
https://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/datalekkenrapportage_ap_2021.pdf
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/datalekkenrapportage_ap_2021.pdf
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2.4 Concept eigendom niet toepasbaar op persoonsgegevens

Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken is een panel van 
onafhankelijke experts aangesteld om twee vragen over eigendom van 
persoonsgegevens te beantwoorden. Allereest de vraag hoe individuen 
controle kunnen houden over gegevens die over hen gaan of van hen zijn. Ten 
tweede de vraag of eigendomsrechten daarin een rol kunnen spelen. Het doel 
van het verzoek is de positie van de individuele burger sterker te maken, vooral 
als het gaat om grootschalige gegevensverwerking.  

De deelnemende experts hebben zich bij het beantwoorden van deze 
vragen gebogen over de vraag of het concept eigendom toepasbaar is op 
persoonsgegevens. De experts zien meerdere redenen waarom dit volgens 
hen geen goed idee lijkt. Dit komt ten eerste omdat in het Nederlandse recht 
eigendom van een goed vervreemdbaar is, je kan je eigendom afstaan aan een 
ander. Echter, zeggenschap over persoonsgegevens is in beginsel niet bedoelt 
om te kunnen overdragen aan een ander. Het zou ongekend en onwenselijk 
zijn wanneer een betrokkene na het afgeven van zijn gegevens hierna geen 
zeggenschap meer heeft over zijn eigen persoonsgegevens. Een andere reden 
volgens het panel is dat de vraag wanneer iets een persoonsgegeven is erg 
casuïstisch is. Een gegeven is een persoonsgegeven wanneer dit informatie 
betreft over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. De 
betekenis en context die aan een bepaald gegeven wordt gekoppeld bepaald 
of iets een persoonsgegeven is of niet. 

Met deze vaststellingen van de deelnemende experts is de groep tot de 
conclusie gekomen dat het concept eigendom niet geschikt is om toe te 
passen op persoonsgegevens. Naast deze bevinding zijn enkele overwegingen 
en suggesties voor beleid van bedrijven m.b.t. persoonsgegevens opgenomen 
welke zijn terug te vinden in het verslag van de bijeenkomst.  

3. NATIONALE RECHTSPRAAK

Hoogtepunten: 

 • Berichten Encrochat toelaatbaar voor bewijs
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https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z08881&did=2022D17945
file:///Users/roosconsiderati.com/Downloads/Verslag_expertbijeenkomst_Zeggenschap,_eigenaarschap_en_persoonsgegevens.pdf
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3.1 Berichten Encrochat toelaatbaar voor bewijs

Inleiding 
Encrochat was een communicatienetwerk dat voornamelijk werd gebruikt 
door de georganiseerde misdaad voor het plannen van criminele activiteiten. 
De server van het bedrijf Enchrochat is door de politie in Frankrijk gehackt 
en de gegevens die hierdoor werden uitgewonnen, werden gekopieerd naar 
de server van de politie. De vergaarde informatie is door de Franse politie 
gedeeld met de Nederlandse politie, waardoor er veel nieuwe strafzaken 
konden worden gestart. 

Feiten 
In de eerste zaak staat verdachte terecht voor medeplichtigheid bij het 
voorbereiden van een liquidatie. In de tweede zaak staat een andere verdachte 
terecht voor het zelf voorbereiden van een liquidatie. Aan het bewijs van de 
ten laste gelegde feiten liggen versleutelde berichten ten grondslag die zijn 
verstuurd via Encrochat. De officier van justitie stelt zich op het standpunt dat 
het verkrijgen, verwerken en overdragen van deze berichten rechtmatig is 
gebeurd en dat deze berichten daarom als bewijs kunnen worden gebruikt 
in de desbetreffende zaken. Het standpunt van de verdediging heeft een 
tweeledig verweer gevoerd. Het eerste verweer richt zich tegen het gebruik 
van de Enchrochat berichten als bewijsmiddel. Er wordt beweerd dat er 
vormverzuimen kleven aan de verkrijging en de verwerking van de berichten. 
Als tweede verweer wordt gevoerd dat de ten laste gelegde voorwerpen niet 
bewijsbaar bestemd waren voor het gebruik bij de moord op het slachtoffer 
en bovendien niet kan worden bewezen dat er daadwerkelijk een moord werd 
voorbereid. 

Rechtsvraag 
Zijn de berichten uit Enchrochat aan te merken als rechtsgeldig 
bewijsmateriaal? 

Oordeel Rechtbank Limburg 
Allereerst oordeelt de rechtbank over de rechtmatigheid van het verkregen 
bewijs door de Franse autoriteiten. De rechtbank stelt dat de telefoondata van 
de Enchrochatserver op basis van Franse strafvorderlijke bevoegdheden is 
verkregen en hiervoor een machtiging was afgegeven van de Franse rechter. 
Er moet op grond van het vertrouwensbeginsel door de rechtbank worden 
vertrouwd dat de Franse interceptie op basis van een toereikende wettelijke 
grondslag en in overeenstemming met artikel 8 EVRM plaatsgevonden 
heeft. Dat wil zeggen dat de rechter erop vertrouwt dat een bevoegde 
buitenlandse autoriteit zijn werk net zo verricht als een inlichtingendienst of 
opsporingsdienst in Nederland.  

Ook is de verwerking van de Enchrochat berichten door de Nederlandse 
politie door de rechtbank getoetst. De rechtbank heeft geconcludeerd dat 
de opsporing plaatsvond met inachtneming van de toepasselijke wettelijke 
kaders en proportioneel was. Daarnaast heeft ook de rechter-commissaris 
tijdens het onderzoek naar de berichten uit Enchrochat voorwaarden gesteld 
in het kader van de vereisten van subsidiariteit en proportionaliteit. Daar is 
ook in meegenomen dat het ging om een Threat To Life-stituation.  Dit zijn 
spoedeisende situaties waarin acuut ingrijpen noodzakelijk is gelet op de 
aannemelijke vrees voor het leven en/of ernstige gezondheidsschade voor 
personen.  

Op grond van deze overwegingen kon de rechtbank concluderen dat het 
bewijs bruikbaar was voor de tenlastelegging, omdat er volgens de rechtbank 
sprake was van een eerlijk proces. Ook achtte de rechter de bewijsvergaring 
van de berichten uit Encrochat rechtmatig. Beiden verdachten zijn dan ook 
uiteindelijk veroordeeld voor het tenlastegelegde feit waarvan zij waren 
beschuldigd. 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLIM:2022:571
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLIM:2022:558
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Limburg/Nieuws/Paginas/Berichten-via-Encrochat-zijn-toelaatbaar-voor-bewijs.aspx
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4. WERELDWIJDE ONTWIKKELINGEN
Hoogtepunten: 

 • Oostenrijkse toezichthouder verwerpt de risicogebaseerde aanpak bij    
  internationale gegevensoverdracht
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4.1 Oostenrijkse toezichthouder verwerpt de 
risicogebaseerde aanpak bij internationale gegevensoverdracht

Eerder dit jaar oordeelde de Oostenrijkse en Franse toezichthouder 
dat het gebruik van Google Analytics illegaal is. Deze maand volgde 
de tweede uitspraak van Oostenrijkse toezichthouder over Google. De 
risicogebaseerde aanpak voor internationale doorgifte van persoonsgegevens 
is volgens de toezichthouder niet in lijn met de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). Deze zaak werd, net zoals de zaak tegen Google 
Analytics, geïnitieerd door de privacyorganisatie None Of Your Business 
(NOYB) van Max Schrems. 

Modelcontracten 
Sinds de ongeldigverklaring van het Privacy Shield in het Schrems II-arrest, 
vindt doorgifte van persoonsgegevens naar de Verenigde Staten plaats op 
grond van modelcontracten (standard contractual clauses). Een modelcontract 
wordt gebruikt om de persoonsgegevens van Europese burgers een 
gelijkwaardig beschermingsniveau te bieden als deze doorgegeven worden 
buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Of het beschermingsniveau 
als gelijkwaardig beschouwd kan worden, hangt af van de omstandigheden 
van het geval. Zo kan het in bepaalde gevallen nodig zijn om naast het 
modelcontract aanvullende maatregelen te nemen. Of deze aanvullende 
maatregelen nodig zijn, wordt bepaald aan de hand van een Transfer Impact 
Assessment (TIA).  

Risicogebaseerde aanpak 
Het uitvoeren van een TIA is complex en kan een zakelijk ongewenste 
uitkomst hebben. Zo zijn er in de meeste gevallen geen effectieve 
beschermingsmaatregelen en is er geen andere optie dan volledige encryptie 
of de gegevens binnen de EU te houden. Om die reden maakte veel bedrijven 
gebruik van een risicogebaseerde aanpak. Aan de hand van het risico voor 
de rechten en vrijheden van de betrokkenen, wordt bepaald of gegevens 
doorgegeven kunnen worden. Bij een laag risico, kiezen bedrijven ervoor om 
de aanvullende maatregelen achterwege te laten. 

Eerder werd hier door toezichthouders niet op gehandhaafd. Sinds de Google 
Analytics zaken is dit anders. De Oostenrijkse en Franse toezichthouder 
oordeelde toen dat het gebruik van Google Analytics illegaal is vanwege het 
ontbreken van de aanvullende maatregelen. 

Uitspraak Oostenrijkse toezichthouder  
De Oostenrijkse toezichthouder oordeelde dat de mitigerende maatregelen 
van Google om de risico’s te verlagen de data niet beschermt. Google 
anonimiseerde de IP-adressen van haar gebruikers. Hiermee werd volgens 
Google de data (waaronder van Google Analytics) beschermt tegen het 
toezicht van Amerikaanse inlichtingendiensten. Dit standpunt werd door de 
Oostenrijkse toezichthouder verworpen. De IP-anonimisering heeft namelijk 
alleen consequenties voor het IP-adres als zodanig. Data waaronder online-
identificatoren die in cookies of apparaatgegevens worden bewaard, wordt 
alsnog ongecodeerd verzonden. Daarnaast vindt de IP-anonimisering pas 
plaats nadat de data aan Google is overgedragen. Doordat dit achteraf 
gebeurt, worden de IP-adressen in eerste instantie alsnog verwerkt. 

https://noyb.eu/sites/default/files/2022-01/E-DSB%20-%20Google%20Analytics_EN_bk.pdf
https://www.cnil.fr/en/use-google-analytics-and-data-transfers-united-states-cnil-orders-website-manageroperator-comply
https://noyb.eu/sites/default/files/2022-04/Bescheid%20geschw%C3%A4rzt%20EN.pdf
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-311/18
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_nl
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Tevens heeft de Oostenrijkse toezichthouder de risicogebaseerde aanpak 
die door veel bedrijven wordt gebruikt voor de internationale doorgifte van 
persoonsgegevens, verworpen. De toezichthouder stemt hiermee in met het 
standpunt van NOYB.  

De AVG geeft ruimte voor een risicogebaseerde aanpak. Bijvoorbeeld in het 
geval van beveiliging van de verwerking. Aan de hand van het risico voor 
de rechten en vrijheden van betrokkenen, worden er passende technische 
en organisatorische maatregelen genomen. Het beveiligingsniveau wordt 
dus afgestemd op het risico. Deze risicogebaseerde aanpak komt in de 
AVG echter niet ter sprake in de context van internationale doorgifte 
van persoonsgegevens. In meerdere bepalingen heeft de wetgever de 
risicogebaseerde aanpak opgenomen in de tekst van de wet, maar niet in 
het geval van internationale doorgifte. Daarom kan het niet verondersteld 
worden dat de wetgever dit louter “over het hoofd heeft gezien”. Een analoge 
toepassing is daarom volgens de Oostenrijkse toezichthouder uitgesloten. 
Ook verwierp zij het argument dat het Europees Hof van Justitie in Schrems 
II de toepassing van een risicogebaseerde aanpak zou eisen. Als enkel al 
de mogelijkheid bestaat dat de Amerikaanse inlichtingendiensten toegang 
kunnen hebben tot de persoonsgegevens, volstaat dit als een inbreuk op de 
AVG. Het maakt hierbij niet uit dat de waarschijnlijkheid van de daadwerkelijke 
toegang praktisch gezien verwaarloosbaar is. 

Gevolgen 
De uitspraak van de Oostenrijkse toezichthouder is nog niet door de rechter 
bevestigd, maar zal hoogstwaarschijnlijk zeer grote gevolgen hebben voor de 
bedrijfswereld. De meerderheid van bedrijven maakt namelijk gebruik van de 
risicogebaseerde aanpak. De kans is groot dat hierdoor modelcontracten in de 
toekomst onvoldoende grondslag zullen zijn voor internationale doorgifte van 
persoonsgegevens.  

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft zich ten tijde van het schrijven van het 
kennisdocument nog niet uitgelaten over de mogelijke gevolgen van deze 
uitspraak voor Nederlandse bedrijven.

https://noyb.eu/en/update-noybs-101-complaints-austrian-dpa-rejects-risk-based-approach-data-transfers-third-countries

