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Verder wordt ingegaan op een interessante uitspraak van de Raad van State van 13
juli 2022. Deze uitspraak gaat over het recht op inzage van betrokkenen onder de
AVG en de reikwijdte hiervan, meer specifiek over interne communicatie. De Afdeling
is van oordeel dat de interne communicatie niet kan worden gekwalificeerd als een
analyse van gegevens over betrokkene. Ook anderszins valt niet in te zien waarom
appellant geen inzicht mag hebben in de interne communicatie om de juistheid
hiervan te controleren.
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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:
•
•
•
•
•
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Europese consumentenorganisaties uiten kritiek op Google
Het Europees Parlement stemt in met de DSA en DMA
TikTok stopt invoer van nieuw privacybeleid in Europa
Gezamenlijk advies van EDPB en EDPS over de European Health Data Space
EDPB publiceert richtsnoeren voor AVG-certificaat als instrument voor doorgifte
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1.1 Europese consumentenorganisaties (BEUC) uiten kritiek
op Google omtrent misleiding van gebruikers

1.2 Herziene gedragscode desinformatie
Begin deze maand stemde het Europees Parlement officieel in met de Digital
Services Act (DSA) en de Digital Market Act (DMA). Zowel de DSA als de DMA
kregen een overgrote meerderheid aan stemmen van de Europarlementariërs.
Met de stemming van het Europees Parlement neemt de Europese Unie
weer een belangrijke stap richting de inwerkingtreding van beide wetten.
De twee wetsvoorstellen van de Europese Commissie hebben tot doel
de maatschappelijke en economische effecten van grote techbedrijven te
reguleren. De Europese Commissie beoogt dit te bewerkstelligen door
duidelijke normen vast te stellen voor de wijze waarop online platforms binnen
de Europese Unie werken en diensten verlenen. Wij schreven al eerder over de
ontwikkelingen rondom de DSA en DMA in de eerdere kennisdocumenten en
verschillende blogs.

Europese consumentenorganisaties, verenigd in de Europese
consumentenkoepelorganisatie BEUC, zijn van mening dat Google
onduidelijke, onvolledige en misleidende informatie verstrekt bij het aanmaken
van een Google account. Zo stellen zij dat de techgigant de gebruiker vooraf
niet informeert over gepersonaliseerde advertenties, YouTube en web &
app activiteiten bij het aanmaken van een account. Ook onduidelijkheid en
misleiding rondom de accountinstellingen dragen hier niet aan bij. Gebruikers
kunnen hiermee juist bepalen in hoeverre ze persoonlijke informatie
met Google willen delen. Daarnaast is BEUC van mening dat Google de
betreffende informatie op een privacyonvriendelijke manier presenteert,
waardoor consumenten ervan weerhouden worden een weloverwogen
beslissing te nemen bij het maken van keuzes over de verwerking van hun
persoonsgegevens. Volgens het BEUC leidt deze praktijk tot de oneerlijke,
niet-transparante en onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens van
consumenten, terwijl zij die zich hier tegen verzetten met onduidelijkheid en
misleiding worden geconfronteerd en zich disproportioneel moeten inzetten
om de privacyvriendelijke voorwaarden te activeren. “Met slechts één stap
(‘Express personalisation’) activeert de consument alle accountinstellingen die
de bewakingsactiviteiten van Google voeden. Google biedt de consument
niet de mogelijkheid om alle instellingen met één klik ‘uit’ te zetten. Als
de consument de meer privacyvriendelijke opties wil activeren, vereist dit
‘handmatige personalisatie’: vijf stappen met tien klikken en worstelen met
informatie die onduidelijk, onvolledig en misleidend is. Ongeacht de weg die
de consument kiest, is de gegevensverwerking door Google ondoorzichtig en
oneerlijk, waarbij de persoonsgegevens van de consument worden gebruikt
voor vage en verstrekkende doeleinden.” Zo stelt Ursula Pachl (Deputy Director
General of the European Consumer Organisation (BEUC)).

De DSA en DMA in het kort
De DSA introduceert een nieuwe set regels voor online platforms,
zoekmachines, online marktplaatsen en andere belangrijke aanbieders van
digitale diensten. De DSA stelt vast hoe deze bedrijven om dienen te gaan met
illegale content, online desinformatie en andere maatschappelijke risico’s, door
verplichte procedures voor te schrijven en eisen aan transparantie te stellen. De
DSA heeft een gelaagde structuur, waarbij de verplichtingen zijn afgestemd op
de rol, omvang en impact van online platforms. Uit deze structuur vloeit voort
dat zeer grote online platforms zwaardere verplichtingen krijgen opgelegd in
vergelijking tot kleinere platforms. In onze eerdere blog leest u meer over de
inhoud en de nieuwe verplichtingen van de DSA.
De DMA legt verplichtingen op aan zeer grote onlineplatforms die optreden
als zogeheten “poortwachters”, om te zorgen voor eerlijkere concurrentie en
meer aanbod voor de consument. Uit de nieuwe verplichtingen volgt onder
meer een verbod op het bevoordelen van eigen diensten en producten, de
mogelijkheid van dataportabiliteit en de mogelijkheid om vooraf geïnstalleerde
softwaretoepassingen in diensten of hardware te verwijderen. Een online
platform wordt gekwalificeerd als poortwachter onder de DMA, wanneer het
platform voldoet aan een aantal objectieve criteria. Uit deze criteria vloeit voort
dat de regels uit de DMA alleen gelden voor de grootste onlineplatforms, zoals
Google, Amazon en Meta. In onze eerdere blog leest u meer over de criteria en
nieuwe verplichtingen uit de DMA.

Dit is in strijd met de AVG. De Europese consumentenkoepelorganisatie BEUC
is van mening dat de wijze waarop Google informatie presenteert belangrijke
gevolgen heeft voor de privacy van consumenten.
Als gevolg hiervan eisen tien consumentenorganisaties dat nationale
toezichthouders onderzoek doen naar deze praktijk en actie ondernemen
tegen Google. In reactie hierop heeft een woordvoerder van Google zich
uitgesproken over de legitimiteit van de praktijken bij het aanmaken van
een account. Volgens Google is deze praktijk ontworpen op basis van de
richtlijnen van de nationale gegevensbeschermingsautoriteiten en wordt
hiermee voldaan aan de vereisten die door de AVG worden gesteld. Google
heeft aangegeven bereid te zijn hierover in gesprek te gaan met Europese
consumentenorganisaties om er zorg voor te dragen dat meer duidelijkheid
geschapen wordt over de wijze waarop Google informatie presenteert en de
consument voldoende informeert bij de aanmaak van een account.

De volgende stappen
Na de instemming van het Europees Parlement zullen beide wetsvoorstellen
nu moeten worden aangenomen door de Raad van de Europese Unie. Bij
instemming door de Raad van de Europese Unie zullen zowel de DSA als
de DMA door de voorzitters van beide instellingen worden ondertekend en
bekendgemaakt. De DSA zal vijftien maanden na de inwerkingtreding van
toepassing worden en rechtstreeks voor de gehele Europese Unie toepasselijk
zijn. Met uitzondering van de verplichtingen uit de DSA voor zeer grote
onlineplatforms, deze zullen namelijk al vier maanden na hun aanwijzing
van toepassing worden. Nadat de DMA in werking is getreden zal deze zes
maanden later van toepassing worden.
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De in de DMA aangewezen poortwachters zullen na de bekendmaking
maximaal zes maanden de tijd krijgen om ervoor te zorgen dat zij aan de
nieuwe verplichtingen uit de DMA voldoen.

Bij secundair gebruik van gegevens doelt de conceptrichtlijn op het
hergebruiken van gezondheidsgegevens voor doelen zoals educatie,
wetenschappelijk onderzoek of het bevorderen van de volksgezondheid. Voor
een uitleg van de EHDS verwijzen wij u graag naar onze blog waarin wordt
uitgelegd wat de Europese Commissie (EC) wil bereiken met deze nieuwe
conceptrichtlijn.

1.3 TikTok stopt invoer van nieuw privacybeleid in Europa na
kritiek privacytoezichthouder

De EDPB en EDPS geven aan dat het gebruik van elektronische
gezondheidsgegevens voor primair en secundair gebruik zowel kan
bijdragen aan het belang van individuen als het publieke belang. Het
streven naar het verstevigen van rechten van betrokkenen met betrekking
tot hun gezondheidsgegevens moet volgens hen worden aangemoedigd.
De conceptrichtlijn voorziet volgens de EDPB en EDPS echter vooral in
aanvullingen op rechten van betrokkenen die reeds zijn opgenomen in de
AVG. De conceptrichtlijn kan, volgens hen, zelfs gezien worden als verzwakking
van het recht op privacy en gegevensbescherming. Met name gelet op de
categorieën van persoonsgegevens en de doeleinden die verband houden
met het secundaire gebruik van data.

Social media platform TikTok heeft de nieuwe wijzigingen van haar
privacybeleid in de EU uitgesteld, een dag voordat de nieuwe wijzigingen in
werking zouden treden. De wijziging zou ervoor zorgen dat gebruikers van
TikTok geen toestemming meer hoeven te geven voordat gepersonaliseerde
reclame aan hen kan worden toegezonden. De Ierse privacytoezichthouder
heeft een bevestiging gekregen van TikTok dat het bedrijf de wijzigingen nog
niet zal doorvoeren, om zo de mogelijkheid te bieden aan de toezichthouder
om zich te buigen over de wijzigingen en onderzoek uit te voeren.
De Italiaanse privacytoezichthouder kwam als eerste met een waarschuwing
aan TikTok betreffende de wijziging van het privacybeleid. TikTok wilde
haar privacybeleid wijzigen en hierin opnemen dat geen toestemming
wordt gevraagd van haar gebruikers om gepersonaliseerde advertenties te
plaatsen. TikTok zou dit namelijk kunnen doen op grond van gerechtvaardigd
belang, waardoor toestemming geen vereiste is. Dit was volgens de Italiaanse
privacytoezichthouder een inbreuk op zowel artikel 5 lid 3 van de e-Privacy
Richtlijn als artikel 6 van de AVG. Voor het gebruiken van het gerechtvaardigd
belang als verwerkingsgrondslag zal de verwerkingsverantwoordelijke, op
grond van de AVG, aan een aantal eisen moeten voldoen. Dit zijn het aantonen
van een legitiem doel voor de verwerking, vaststellen dat de verwerking
noodzakelijk is en een afwegingstoets in het kader van de rechten en vrijheden
van de personen wiens gegevens worden verwerkt. Hieraan zal TikTok moeten
voldoen als zij door willen zetten met de wijzigingen van hun privacybeleid.

De EDPB en EDPS zijn van mening dat het belangrijk is om duidelijkheid te
verschaffen over de relatie tussen de bepalingen in de conceptrichtlijn met
de AVG en wetgeving van lidstaten zelf. Er wordt erkenning gegeven aan het
feit dat de EHDS probeert binnen de grenzen van de AVG te blijven. Dit kan
door middel van het creëren van rechtsgronden of uitzonderingen voor de
verwerking van gezondheidsgegevens die in lijn zijn met de structuur van
de artikelen 6 en 9 uit de AVG. Er bestaat daarnaast onduidelijkheid over de
wisselwerking tussen de bepalingen uit de EHDS en de wetgeving van lidstaten
die zij zelf mogen invoeren als het gaat om gezondheidsgegevens op grond
van de AVG.
De EDPB en EDPS plaatsen verder ook kanttekeningen bij de werkingssfeer
en de infrastructuur die moet worden gebruikt volgens de conceptrichtlijn.
De infrastructuur zal vooral worden gebruikt als faciliteit om gegevens uit
te wisselen tussen gedecentraliseerde databases. Voor deze infrastructuur
zou volgens de EDPB en EDPS een extra bepaling moeten worden
opgenomen in de EHDS, met hierin een grondslag voor het opslaan van
gezondheidsgegevens in de EU. Ten slotte moeten de taken en bevoegdheden
van de nieuwe aangewezen overheidsorganen die samenwerking en
gegevensuitwisseling moeten bevorderen, zorgvuldig worden afgestemd
met de taken en bevoegdheden van de nationale toezichthouder, de EDPB
en de EDPS op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens.
Om zo overlapping te voorkomen en de gebieden waarop moet worden
samengewerkt te specificeren.

De wijziging van het privacybeleid om toestemming van gebruikers niet meer
nodig te hebben voor het toesturen van gepersonaliseerde reclame door
een beroep op gerechtvaardigd belang door TikTok, zal vooral moeilijk toe
te lichten zijn wanneer het aankomt op de afwegingstoets. Hier zal namelijk
moeten worden aangetoond dat de impact op de gebruikers te rechtvaardigen
is. Voor nu laat de wijziging nog op zich wachten, na het oordeel van de Ierse
toezichthouder zal hier misschien verandering in komen.

1.4 Gezamenlijk advies van EDPB en EDPS over de European
Health Data Space
De European Data Protection Board (EDPB) en European Data Protection
Supervisor (EDPS) hebben samen een advies uitgebracht over de nieuwe
European Health Data Space (EHDS) conceptrichtlijn die is gepubliceerd in
mei 2022. De EDPB en EDPS ondersteunen het zelf beschikken van individuen
over hun eigen medische gegevens. In dit advies slaan zij echter een kritische
noot aan vooral wanneer het gaat om het secundaire gebruik van medische
gegevens, zo stelt ook de Autoriteit Persoonsgegevens.
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1.5 EDPB publiceert richtsnoeren voor AVG-certificaat als
instrument voor doorgifte

De aanvraag van een AVG-certificaat en de bijbehorende certificering gebeurt
via een accreditatieproces, waarin de AP een belangrijke rol speelt. Er zijn
tot nu toe in Nederland nog geen geaccrediteerde certificeringsinstellingen
voor het afgeven van AVG-certificaten die als doorgiftemechanisme voor
persoonsgegevens buiten de EER kunnen worden gebruikt.

De European Data Protection Board (EDPB) heeft op 30 juni een nieuwe
richtsnoer gepubliceerd die ziet op de doorgifte van persoonsgegevens buiten
de Europees Economische Ruimte (EER). De richtsnoer ziet specifiek op het
gebruik van een certificeringsmechanisme bij doorgifte van persoonsgegevens
naar een derde land of een internationale organisatie.

De richtsnoeren staan nu open voor consultatie en zijn daarmee dus nog niet
definitief. Iedereen die hier een mening over heeft, kan deze tot en met 30
september kenbaar maken.

Artikel 46 van de AVG schrijft voor dat gegevensexporteurs passende
waarborgen moeten bieden voor de doorgifte van persoonsgegevens aan
derde landen of internationale organisaties. Certificering vormt één van
de doorgiftemechanismen en staat benoemd in artikel 46, lid 2, sub f AVG.
Deze richtsnoer lijkt een bredere reactie op de Schrems II uitspraak van
2020, waardoor het gebruik van het ‘Privacyshield’ als doorgiftemechnisme
ongeldig werd verklaard. Sinds deze uitspraak bestaat er veel onduidelijkheid
over rechtmatige doorgifte van persoonsgegevens aan de Verenigde
Staten. “Een AVG-certificaat kan de basis zijn om op een veilige manier
persoonsgegevens te versturen vanuit de Europese Unie (EU) naar landen
buiten de EU. Europese bedrijven laten met zo’n certificaat zien dat zij de AVG
goed hebben geïmplementeerd binnen én buiten de EU”, aldus de Autoriteit
Persoonsgegevens (AP).
De richtsnoer ziet op de doorgifte van persoonsgegevens naar buiten de EER
gevestigde gegevensimporteurs. Het object van certificering kan een enkele
verwerkingshandeling of een reeks van handelingen zijn. De EDPB spreekt
over een twee-stappen test die moet worden uitgevoerd bij de doorgifte van
persoonsgegevens buiten de EER. De eerste stap ziet op de toepassing van de
algemene bepalingen uit de AVG en de mate waarin deze worden nageleefd
binnen de verwerking of verwerkingen. De tweede stap ziet op de specifieke
toepassing van het certificeringsmechanisme als instrument voor doorgifte
van persoonsgegevens buiten de EER. Deze toets is alleen van toepassing bij
de afwezigheid van een uitvoeringshandeling van de Europese Commissie op
grond van artikel 45 AVG, om zo toch een adequaat niveau van bescherming te
beiden bij het verwerken van persoonsgegevens.
De richtsnoer vormt een aanvulling op de reeds bestaande richtsnoeren
1/2018 inzake certificering. De richtsnoer gaat in op de eisen voor
accreditatie van certificeringsinstellingen. Certificeringscriteria voor partijen
zijn reeds neergelegd in richtsnoeren 1/2018, de nieuwe richtsnoer stelt
aanvullende specifieke criteria vast die moeten worden opgenomen in
een certificeringsmechanisme dat wordt gebruikt voor doorgiften van
persoonsgegevens naar derde landen of internationale organisaties. Deze
criteria hebben betrekking op de beoordeling van de wetgeving van het derde
land, de algemene verplichtingen van gegevensexporteurs en -importeurs,
regels inzake verdere doorgifte, procedures en maatregelen voor situaties
waarin de nationale wetgeving de naleving van afspraken die zijn aangegaan in
het kader van certificering verhinderen en verzoeken om toegang tot gegevens
door autoriteiten in deze derde landen.
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2.1 Brussel vindt de Autoriteit Persoonsgegevens te strikt
De Europese Commissie (EC) heeft de Nederlandse privacywaakhond,
de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), op de vingers getikt omdat zij de
privacywetgeving te strikt zou uitleggen. Ten gevolge hiervan zou het
ondernemerschap in de Europese Unie belemmerd worden. In essentie
gaat het om de vraag in hoeverre organisaties, zonder toestemming van de
betrokkene, persoonsgegevens mogen verwerken. Meer specifiek over de
invulling van de uitleg van de grondslag gerechtvaardigd belang onder de
AVG. De EC is bezorgd over de strikte interpretatie die tot uiting komt in de
normuitleg van de AP in het kader van ‘gerechtvaardigd belang’.
Deze kwestie heeft zicht met name tot uitdrukking laten komen in het geschil
tussen de AP en streamingdienst VoetbalTV, waarin de Raad van State op 27
juli 2022 uitspraak heeft gedaan. Verderop in dit kennisdocument wordt nader
ingegaan op deze uitspraak. Deze zaak betreft het faillissement van VoetbalTV
ten gevolge van een door de AP opgelegde boete voor het uitzenden van
videobeelden van amateurvoetbal voor onder meer spelers, trainers en fans.
Waar de AP van mening was dat het commerciële belang (winstoogmerk) van
VoetbalTV nooit een ‘gerechtvaardigd belang’ kon vormen op grond waarvan
het uitzenden van de betreffende beelden zonder verdere toestemming
van de betrokkenen kon doorgaan, vindt de EC dat de AP de AVG en
jurisprudentie hierover te strikt interpreteert. De EC benadrukt dat de AVG
er niet op gericht is om ondernemerschap te belemmeren, maar juist om dit
toe te staan en er tegelijkertijd zorg voor te dragen dat een hoog niveau van
gegevensbescherming wordt bereikt. Volgens de EC maakt de AP geen juiste
afweging tussen het recht op bescherming van persoonsgegevens, enerzijds,
en de vrijheid van onderneming, anderzijds, en vormt zij hiermee een ernstige
belemmering voor ondernemingen die vanuit een commercieel perspectief
persoonsgegevens verwerken.
Tegen deze achtergrond heeft de EC de AP in een brief uit 2020 uitgenodigd
haar standpunt ten aanzien van dit onderwerp te herzien, om zodoende het
tweeledige doel van de AVG te reflecteren. In reactie hierop, heeft AP-voorzitter
Aleid Wolfsen geweigerd de interpretatie van de AP te wijzigen omdat hij van
mening is dat een minder strikte interpretatie ertoe zou leiden dat bedrijven
niet enkel ‘normale’ persoonsgegevens maar juist ook meer bijzondere
persoonsgegevens gaan verwerken.

2. NATIONAAL NIEUWS

Eerder oordeelde de Rechtbank Midden-Nederland dat de
verwerkingsactiviteiten van VoetbalTV de door de AP opgelegde boete niet
rechtvaardigden. De verwerking van persoonsgegevens enkel op grond
van een commercieel belang als gerechtvaardigd belang was volgens de
rechtbank toegestaan. Tegen deze uitspraak is de AP in beroep gegaan bij de
Raad van State. Ook de Raad van State heeft geoordeeld dat de AP boete van
de AP niet gerechtvaardigd is.

Hoogtepunten:
•
•
•

Brussel vindt de Autoriteit Persoonsgegevens te strikt
Rapportage uitvoering motie 21 door het ministerie van Justitie en Veiligheid
Politie verwerkt persoonsgegevens wanneer dit niet meer noodzakelijk is
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2.2 Kamerbrief over rapportage m.b.t. uitvoering motie 21
door het ministerie van Justitie en Veiligheid

2.3 Politie verwerkt persoonsgegevens wanneer dit niet
noodzakelijk is

In het debat van 19 januari 2021 over het rapport ‘Ongekend Onrecht’ van de
Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) is door
Lilian Marijnissen (SP) een motie (motie 21) ingediend. Deze motie verzoekt
om “een voorstel te doen hoe overal binnen overheidsinstellingen vervuilde
data, risicomodellen en het gebruik van nationaliteit worden opgeruimd”.
Jesse Klaver (GroenLinks) heeft deze motie aangevuld en verzocht niet alleen
nationaliteit maar ook etniciteit en geboorteplaats mee te nemen in dit
onderzoek.

Uit een artikel van Trouw is gebleken dat de politie automatische updates
ontvangt van persoonsgegevens van miljoenen mensen. Deze wijzigingen
worden automatisch doorgegeven in het systeem van de politie, ook wanneer
dit niet langer noodzakelijk is voor een bepaalde zaak. Hiermee schendt de
politie het noodzakelijkheidsvereiste zoals opgenomen in artikel 5 van de AVG.
De politie ontvangt updates wanneer de leefomstandigheden van personen
veranderen, bijvoorbeeld in het kader van een verhuizing, huwelijk of
geboorte. Dit is al lange tijd bekend binnen de politie. De politie mag, op
basis van wetgeving, gegevens ophalen uit de Basisregistratie Personen (BRP)
voor de uitvoering van het politiewerk. Veranderingen in deze informatie,
afkomstig uit de BRP, ontvangt de politie automatisch door middel van een
‘afnemersindicatie’. Trouw geeft aan, op basis van interne documenten van de
politie, dat deze afnemersindicatie niet wordt verwijderd waardoor voor zeer
lange tijd gegevens automatisch worden geüpdatet.

Motie 21 ziet hiermee op de inventarisatie en beoordeling van het gebruik
van afkomstgerelateerde indicatoren door overheidsinstellingen, in het
bijzonder in risicomodellen. In de rapportage van het ministerie van Justitie en
Veiligheid, als reactie op de motie, is vastgesteld dat vijf risicomodellen binnen
het ministerie worden of werden gebruikt. Het rapport geeft uitleg over de
bevindingen bij onder andere de politie, Immigratie- en Naturalisatiedienst,
Bureau Financieel Toezicht en het Openbaar Ministerie.

Op dit moment betreft het de gegevens van 9 miljoen personen. Sinds 2015
heeft de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens al zorgen hierover geuit. Sinds dit
moment is echter geen verandering binnen het systeem doorgevoerd om de
automatische updates te stoppen.

Uit de resultaten van het onderzoek naar de risicomodellen die worden
gebruikt door het ministerie van Justitie en Veiligheid, blijkt dat op dit
moment geen afkomstgerelateerde indicatoren worden toegepast bij de
politie. Om ook eerder gebruikte risicomodellen te analyseren met het oog
op transparantie, heeft de politie bij het onderzoek een terugkijktermijn
van vijf jaar gehanteerd. In deze periode zijn in twee risicomodellen
afkomstgerelateerde indicatoren aanwezig geweest. Het ene risicomodel
werd gebruikt om vroegtijdig mensenhandel op te sporen, hierbij werden de
indicatoren nationaliteit en etniciteit gebruikt. Het andere risicomodel werd
gebruikt voor het identificeren van mensen met verward gedrag die zichzelf,
de politie of anderen schade kunnen toebrengen. Bij dit risicomodel werd
de indicator geboorteplaats toegepast, dit was niet als risicofactor maar als
identificatie toegepast. Er is door de politie geconstateerd dat de gebruikte
afkomstgerelateerde indicatoren niet noodzakelijk waren voor het effectief
gebruik van het risicomodel. Het gebruik van afkomstgerelateerde indicatoren
in deze risicomodellen is gestopt.

Volgens burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom overtreedt de politie
hiermee de AVG. Wanneer grote hoeveelheden gegevens worden verwerkt
kan dit mogelijk een grote impact hebben op de rechten en vrijheden van
personen wanneer er bijvoorbeeld een datalek plaatsvindt.

Ook binnen de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de reclassering, Bureau
Financieel Toezicht en het Openbaar Ministerie die vallen onder het ministerie
van Justitie en Veiligheid zijn afkomstgerelateerde indicatoren gebruikt in
risicomodellen. Het gebruik hiervan is in elk individueel geval als rechtmatig en
behoorlijk bevonden.
Naast het onderzoek naar afkomstgerelateerde indicatoren binnen
risicomodellen zijn ook andere verwerkingen onderzocht. Binnen vier
organisaties is het gebruik van afkomstgerelateerde indicatoren als niet
noodzakelijk bestempeld. Het gebruik hiervan wordt of is al beëindigd.
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3.1 Raad van State doet uitspraak inzake VoetbalTV
Feiten
VoetbalTV (appellant) kreeg een boete van de Autoriteit Persoonsgegevens
(AP) voor het onrechtmatig verwerken van video-opnames van grote aantallen
amateurvoetbalwedstrijden. Volgens de AP verwerkte VoetbalTV onrechtmatig
gegevens omdat VoetbalTV geen gerechtvaardigd belang had deze te
verwerken. De AP achtte de verwerking niet noodzakelijk voor de behartiging
van het gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke.
VoetbalTV is in beroep gegaan tegen het besluit van de AP, de rechtbank
Midden-Nederland gaf VoetbalTV gelijk en vernietigde het besluit van de AP.
De rechtbank oordeelde dat de toetsing van de AP in het huidige geval uitgaat
van een verkeerde interpretatie van het begrip gerechtvaardigd belang en
daarom in strijd is met artikel 6 lid 1 sub f AVG. Door de AP is hoger beroep
ingesteld tegen deze uitspraak van de rechtbank. De Raad van State heeft in dit
hoger beroep nu een uitspraak gedaan.
Rechtsvraag
Is een zuiver commercieel belang ook een gerechtvaardigd belang en is het
verwerken van persoonsgegevens met het oog daarop rechtmatig?
Oordeel van de Afdeling
Volgens de Afdeling moet aan drie vereisten, voortvloeiend uit het
arrest inzake Fashion ID, worden voldaan voor een geslaagd beroep het
gerechtvaardigd belang als zijnde grondslag. Het nagestreefde belang moet
een gerechtvaardigd belang zijn, de verwerking moet noodzakelijk zijn voor
de behartiging van het gerechtvaardigde belang en als laatste moet er een
afweging plaatsvinden tussen de belangen van de verantwoordelijke en die
van de betrokkenen. De AP stelde dat VoetbalTV geen gerechtvaardigd belang
had, omdat haar belang puur commercieel van aard is. VoetbalTV stelt dat
haar belang onjuist is gekwalificeerd, zij heeft namelijk ook andere belangen
meegenomen in de afweging, zoals het vergoten van de betrokkenheid en het
spelplezier, het kunnen uitvoeren van technische analyses door trainers en/of
analisten van de voetbalclubs en het bieden van de mogelijkheid aan spelers,
vrienden en familieleden om op afstand te kunnen kijken.
Volgens de Afdeling is het aan de verwerkingsverantwoordelijke om te stellen
wat het belang is bij de verwerking, waarom dit belang noodzakelijk is en dat
de verwerkingsverantwoordelijke hiernaar handelt. Het is aan de AP om te
beoordelen wat de activiteiten van de verwerkingsverantwoordelijke zijn, of de
gestelde belangen overeenkomen met deze activiteiten, de belangen werkelijk
worden behartigd door de verwerking en of deze belangen gerechtvaardigd
zijn. Deze toets moet volgens de Afdeling tijdens de eerste stap van de toets,
zoals omschreven in de FashionID zaak, plaatsvinden. De Raad van State
oordeelt dat de AP ten onrechte, bij de beoordeling van het eerste vereiste
uit de toets, de andere belangen dan het commerciële belang niet heeft
meegenomen. Hiermee heeft de AP op onjuiste gronden vastgesteld dat
VoetbalTV in strijd heeft gehandeld met artikel 6 lid 1 sub f AVG.
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De Afdeling beoordeelt echter niet of een uitsluitend commercieel belang op
zichzelf een gerechtvaardigd belang kan zijn in de zin van de AVG. De AP is
gestopt bij het eerste vereiste van de toets van het gerechtvaardigd belang en
heeft onvoldoende onderzoek gedaan naar de andere twee vereisten binnen
de toets. De Afdeling is het eens met het oordeel van de rechtbank en het
hoger beroep van de AP wordt als ongegrond verklaard.

Tussen partijen stond niet ter discussie dat het begrip persoonsgegevens, in
de zin van artikel 4 AVG, ruim geïnterpreteerd dient te worden. Dit volgt ook
uit het door appellant aangehaalde arrest van HvJ EU, waarbij opmerkingen bij
antwoorden op een schriftelijk beroepsexamen als persoonsgegevens werden
aangemerkt. Dit betekent volgens de Afdeling dat in beginsel ook interne
correspondentie valt onder het begrip persoonsgegevens. De Afdeling is dus
van oordeel dat de interne correspondentie niet kan worden gekwalificeerd
als een juridische analyse, maar juist als persoonsgegevens. Ook anderszins
valt niet in te zien waarom appellant geen inzicht mag hebben in de interne
correspondentie om de juistheid hiervan te controleren. Het hoger beroep
wordt gegrond verklaard.

3.2 Raad van State oordeelt dat interne communicatie
persoonsgegevens bevat
Feiten
In deze zaak heeft appellant in juni en augustus van 2019 een verzoek
gedaan tot inzage in de persoonsgegevens die door de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) in het kader van zijn asielprocedures over hem
zijn verwerkt. De staatssecretaris heeft een overzicht van de verwerkte
persoonsgegevens verstrekt, hierin is de interne correspondentie van de IND
met het Team Onderzoek en Expertise Land en Taal (TOELT) die is gevoerd
niet opgenomen. Deze correspondentie is volgens de staatssecretaris geen
persoonsgegeven in de zin van de AVG.
De rechtbank heeft overwogen dat deze correspondentie als zodanig niet als
persoonsgegevens in de zin van de AVG kan worden gekwalificeerd. Alhoewel
de correspondentie persoonsgegevens bevat, zijn dit gegevens die al zijn
verstrekt aan appellant en dus bij hem reeds bekend zijn. Het gaat volgens
de rechtbank om interne correspondentie die kan worden gezien als een
juridische analyse in een asielprocedure. Deze analyse kan niet op juistheid
gecontroleerd worden door appellant en kan ook niet gerectificeerd worden.
Appellant betoogt in hoger beroep dat de rechtbank ten onrechte heeft
geoordeeld dat de interne correspondentie van de IND met TOELT gelijk kan
worden gesteld aan een juridische analyse in een asielprocedure.
Rechtsvraag
Heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat er op grond van artikel 15 van de
AVG geen recht op inzage bestaat in de interne communicatie met TOELT,
omdat deze communicatie geen persoonsgegeven is?
Oordeel Afdeling
Volgens de Afdeling houdt het oordeel van de rechtbank geen stand. Zoals
de Afdeling eerder heeft overwogen, volgt uit het arrest van het Hof van
Justitie van de Europese Unie (hierna: ‘HvJ EU’) van 17 juli 2014, dat de in de
asielprocedure neergelegde juridische analyse als zodanig niet kan worden
aangemerkt als een persoonsgegeven. Bij een juridische analyse gaat het
volgens de Afdeling om een analyse van de gegevens van een persoon met
het oog op een door de staatssecretaris te nemen besluit. Wanneer deze
gegevens in de juridische analyse in een asielprocedure zijn opgenomen en
ook de basis van de juridische analyse vormen, dan kan de informatie over de
aanvrager wel als persoonsgegeven worden aangemerkt.
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4.1 De EPDB publiceert advies over de doorgifte van
persoonsgegevens naar Rusland
De EDPB publiceerde deze maand een advies over de doorgifte van
persoonsgegevens van de Europese Unie naar Rusland. De EDPB beschrijft in
haar advies dat Rusland, als gevolg van de Europese sancties in verband met
de oorlog met Oekraïne, niet langer partij is bij een groot aantal Europese
verdragen en protocollen. Volgens de EDPB hebben deze wijzigingen invloed
op het beschermingsniveau van persoonsgegevens.
Uit de AVG volgt dat persoonsgegevens alleen buiten de Europese
Economische Ruimte (EER) doorgegeven kunnen worden, indien het
desbetreffende land een passend beschermingsniveau biedt voor de
verwerking van persoonsgegevens. Op grond van artikel 45 AVG kan de
doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de EER plaatsvinden
wanneer de Europese Commissie (EC) heeft besloten dat een derde land
in kwestie een passend beschermingsniveau biedt, ook wel bekend als een
adequaatheidsbesluit. In haar advies wijst de EDPB erop dat Rusland niet
in aanmerking komt voor een adequaatheidsbesluit van de EC. De EDPB
benadrukt daarom dat voor de doorgifte van persoonsgegevens naar
Rusland gebruik moet worden gemaakt van andere doorgifte mechanismen
overeenkomstig hoofdstuk 5 van de AVG, zoals standaardcontractbepalingen
of bindende bedrijfsvoorschriften, om een passend beschermingsniveau te
waarborgen.
Voorts benadrukt de EDPB dat gegevensexporteurs moeten beoordelen of,
in de context van de doorgifte in kwestie, de in Rusland geldende wetgeving
of praktijken afbreuk kunnen doen aan de doeltreffendheid van de passende
waarborgen die door een doorgifte mechanisme worden geboden. Bij de
beoordeling dient in het bijzonder gekeken te worden naar de toegang van
Russische overheidsinstantie tot persoonsgegevens, met name in het kader
van strafrechtelijke rechtshandhavings- en nationale veiligheidsdoeleinden.
Daarbij dienen gegevensexporteurs aanvullende maatregelen vast te stellen
om te waarborgen dat betrokkenen een beschermingsniveau wordt geboden
dat gelijkwaardig is aan de AVG. De EDPB wijst op deze verplichtingen naar
aanleiding van het arrest van het Hof van Justitie in de zaak Schrems II en de
aanbeveling van de EDPB inzake maatregelen ter aanvulling op doorgifteinstrumenten.
Tenslotte stelt de EDPB in haar advies dat wanneer een dergelijke beoordeling
tot de conclusie leidt dat niet (langer) een passend beschermingsniveau
wordt gewaarborgd en dat geen aanvullende maatregelen kunnen worden
vastgesteld, de gegevensexporteur de doorgifte naar Rusland moet
opschorten.
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