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 VOORWOORD 

Beste lezer, 

Afgelopen maand was het rustig op het gebied van privacy en gegevensbescherming. 
Daarom is deze editie wat dunner dan normaal. Dit betekent echter niet dat de 
ontwikkelingen	minder	interessant	zijn.	Het	kennisdocument	wordt	afgetrapt	met	
een	brief	van	Europese	privacy	toezichthouders.	Hierin	uiten	zij	hun	zorgen	over	een	
nieuw wetsvoorstel waarin communicatiediensten worden verplicht hun platforms 
te	scannen	op	kindermisbruik.	Zij	zijn	van	mening	dat	het	wetsvoorstel	een	te	groot	
risico	vormt	voor	de	vrijheden	van	burgers	en	de	maatschappij	als	geheel.	

Verder vindt u in deze editie ook nationaal nieuws op het gebied van privacy en 
gegevensbescherming.	Zo	heeft	de	Autoriteit	Persoonsgegevens	(hierna:	AP)	deze	
maand	niet	stilgezeten.	Om	te	beginnen	heeft	zij	het	meldloket	voor	datalekken	ge-
updated.	Het	zal	hierdoor	gemakkelijker	worden	om	datalekken	bij	de	Autoriteit	te	
melden. Daarnaast heeft de AP een negatief advies uitgebracht over een voorstel tot 
wijziging	van	de	Wet	hergebruik	overheidsinformatie,	wat	overheidsinstellingen	zou	
aanmoedigen om persoonsgegevens openbaar beschikbaar te stellen. 

Ander	nationaal	nieuws,	dat	u	waarschijnlijk	niet	is	ontgaan,	betreft	de	vele	
boerenprotesten door het hele land. Als reactie hierop mogen de politie en het OM 
voortaan	toegang	hebben	tot	de	live-beelden	van	(snelwegen)	die	worden	gefilmd	
door	camera’s	van	Rijkswaterstaat.		

Daarnaast is er een interessante uitspraak gedaan door het Europees Hof 
van Justitie over de toetsing van privacy gerelateerde wetgeving aan het EU-
Grondrechtenhandvest	en	de	uitleg	van	het	begrip	“bijzondere	persoonsgegevens”.

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: 

 • EU Hof van Justitie over toetsing van privacygerelateerde wetgeving aan het 
	 	 EU-Grondrechtenhandvest	&	bijzondere	persoonsgegevens	
 • Europese privacytoezichthouders waarschuwen voor verplichte     
  kindermisbruikscan in nieuwe wet
 • Europa wil pilot met smartphone-app als digitaal paspoort 
  

     

https://www.considerati.com/nl/contact/
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1.1 EU Hof van Justitie over toetsing van privacygerelateerde 
wetgeving aan het EU-Grondrechtenhandvest & bijzondere 
persoonsgegevens

Op 1 augustus 2022 heeft de Grote Kamer van het Europees Hof van Justitie 
(het	Hof)	zich	in	een	uitspraak	uitgelaten	over	de	toetsing	van	wetgeving	aan	
het	EU-Grondrechtenhandvest	en	de	reikwijdte	van	het	begrip	bijzondere	
persoonsgegevens	(ECLI:EU:C:2022:601).	Aanleiding	hiervoor	was	een	geschil	
tussen	een	overheidsinstantie	die	verantwoordelijk	is	voor	de	uitvoering	van	
wetgeving inzake het tegengaan van belangenverstrengeling, de Litouwse 
Ethische Commissie en een bestuurder van een milieubeschermingsinstelling.  

Achtergrond van het geschil  
De Ethische Commissie heeft in een besluit vastgesteld dat de bestuurder 
de wetgeving inzake het tegengaan van belangenverstrengeling heeft 
geschonden	door	geen	verklaring	over	zijn	particulieren	belangen	in	te	dienen.	
Deze verklaring wordt door de Ethische Commissie online gepubliceerd. Uit de 
persoonsgegevens	die	in	de	verklaring	vermeld	moeten	worden	(onder	meer	
informatie over de bestuurder en diens echtgenoot onder vermelding van hun 
voor-en	achternaam)	kan	de	seksuele	gerichtheid	van	de	bestuurder	worden	
afgeleid.	Dat	brengt	volgens	de	bestuurder	een	inbreuk	op	zijn	privacyrecht	
met	zich	mee.	Om	deze	reden	vecht	hij	het	besluit	van	de	Ethische	Commissie	
bij	de	nationale	rechter	aan.	De	rechter	had	twijfels	over	de	compatibiliteit	van	
de wetgeving in kwestie met de AVG en verzoekt daarom het Hof om uitleg 
daarvan.

Toetsing aan het EU-Grondrechtenhandvest 
Het	Hof	stelt	voorop	dat	artikel	6	AVG	een	limitatieve	lijst	bevat	van	zes	
mogelijke	grondslagen	voor	een	rechtmatige	gegevensverwerking.	
Wanneer	een	gegevensverwerking	is	gebaseerd	op	de	grondslag	‘wettelijke	
verplichting’ of ‘taak van algemeen belang/ uitoefening van openbaar gezag’ 
geldt	bovendien:	(1)	dat	de	rechtsgrondslag	voor	de	gegevensverwerking	
vastgesteld	moet	worden	bij	EU-wetgeving	of	lidstatelijk	recht	en	(2)	
dat die rechtsgrondslag moet beantwoorden aan een doelstelling van 
algemeen belang en in verhouding moet staan tot het nagestreefde 
legitieme doel. Omdat deze vereisten voortkomen uit de vereisten voor 
grondrechtenbeperking in artikel 52 lid 1 van het EU-Grondrechtenhandvest, 
oordeelt het Hof dat ze in het licht daarvan moeten worden uitgelegd.  

Tegen die achtergrond toetst het Hof de online publicatie van de verklaring 
aan de beperkingsclausule van artikel 52 lid 1 EU Grondrechtenhandvest. 
Hoewel de wetgeving in kwestie volgens het Hof een legitiem doel van 
algemeen	belang	dient	door	bij	te	dragen	aan	het	tegengaan	van	corruptie,	
wordt de online publicatie van de verklaring voor zover het gaat om naam-
specifieke	gegevens	van	een	partner	niet	noodzakelijk	bevonden.	De	
gewraakte wetgeving doorstaat daarmee de constitutionele toets niet. 

 

Reikwijdte bijzondere persoonsgegevens  
Over	het	begrip	bijzondere	persoonsgegevens	zoals	bedoeld	in	artikel	9	AVG	
vraagt de nationale rechter of de publicatie van persoonsgegevens waaruit 
indirect politieke opvattingen, lidmaatschap van een vakbond of seksuele 
gerichtheid	van	een	natuurlijke	persoon	kunnen	blijken,	beschouwd	moet	
worden	als	een	verwerking	in	de	zin	voornoemde	bepaling.	Voor	bijzondere	
persoonsgegevens geldt in beginsel een verwerkingsverbod.  

Volgens het Hof kan in artikel 9 AVG een onderscheid worden gemaakt 
tussen	enerzijds	het	verwerken	van	persoonsgegevens	waaruit	ras,	etnische	
afkomst,	politieke	opvattingen,	religie	of	levensbeschouwelijke	opvattingen,	
lidmaatschap	van	een	vakbond	blijkt	en	anderzijds	het	verwerken	van	
persoonsgegevens met betrekking tot de gezondheid of seksuele gerichtheid. 
Hoewel	de	eerste	categorie	een	ruimere	reikwijdte	lijkt	te	hebben	door	niet	
alleen bescherming te bieden aan persoonsgegevens die slechts inherent 
gevoelig maar ook aan gegevens die indirect informatie van dien aard kunnen 
onthullen,	is	een	dergelijke	tekstuele	uitleg	naar	de	mening	van	de	rechter	niet	
in overeenstemming met het doel van artikel 9 AVG. Omdat dit doel een betere 
bescherming van gevoelige gegevens inhoudt, kunnen persoonsgegevens, die 
indirect	gevoelig	zijn	naar	het	oordeel	van	het	Hof,	niet	van	de	bescherming	
van artikel 9 AVG worden uitgesloten. Gelet hierop, concludeert het Hof dat 
de online publicatie van de verklaring vanwege het indirect onthullen van 
informatie	over	de	seksuele	gerichtheid	van	een	natuurlijke	persoons	een	
verwerking	van	bijzondere	persoonsgegevens	inhoudt.	

Wanneer u gegevens van de partner van de betrokkene verwerkt waaruit de 
seksuele voorkeur kan worden afgeleid, is het dus goed om ervan bewust te 
zijn	dat	deze	als	bijzondere	persoonsgegevens	kunnen	worden	aangemerkt.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=263721&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=481514
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1.2 Europese privacytoezichthouders waarschuwen voor de 
verplichte kindermisbruikscan in wetsvoorstel 

Het nieuwe Europees wetsvoorstel dat beoogt kindermisbruik te 
voorkomen en tegen te gaan middels een scanverplichting, moet worden 
gewijzigd.	Dit	schrijven	de	European	Data	Protection	Board	(EDPB),	het	
samenwerkingsverband van nationale privacy toezichthouders, en de European 
Data	Protection	Supervisor	(EDPS),	de	toezichthouder	op	de	Europese	politiek,	
in een brief aan de Europese Commissie. Volgens de instanties vormt het 
wetsvoorstel	een	te	groot	risico	voor	de	vrijheden	en	privacy-rechten	van	
individuen	en	de	maatschappij.			

Wat staat er in het wetsvoorstel? 
Het nieuwe wetsvoorstel verplicht hostingdiensten, communicatiediensten 
en andere diensten, zoals chatapps en internetproviders, om maatregelen te 
nemen tegen de verspreiding van kindermisbruik-gerelateerd online materiaal 
(zoals	foto’s	en	video’s)	en	tegen	het	benaderen	van	kinderen	(kinderlokkerij)	
op	platforms.	Hiervoor	moet	zowel	schriftelijke	communicatie	als	gesproken	
communicatie gescand worden. 

Privacytoezichtshouders bezorgd over strijd met de AVG  
Volgens de privacytoezichthouders is het wetsvoorstel te vaag over de 
voorwaarden waaronder de communicatiediensten de scan moeten toepassen.  
Om kindermisbruik op te sporen, is het, volgens hen, lastig om gericht te 
scannen. Hierdoor ontstaat het risico dat communicatiediensten zullen 
meekijken	bij	alle	communicatie	tussen	EU-burgers.	Verder	kan	het	voorstel	
hierdoor	gemakkelijk	worden	uitgebreid	en	gegeneraliseerd.	Dit	is	niet	
toegestaan	onder	de	Algemene	verordening	gegevensbescherming	(AVG).	Op	
grond	van	de	AVG	mogen	persoonsgegevens	namelijk	alleen	worden	verwerkt	
voor welbepaalde en nauwkeurig omschreven doelen. Daarnaast mogen 
niet	meer	persoonsgegevens	dan	noodzakelijk	worden	verzameld	voor	dat	
bepaalde doel.  

De ondermijning van end-to-end encryptie brengt fundamentele rechten 
in gevaar  
De toezichthouders benadrukken verder het belang om de end-to-end 
versleuteling niet aan te tasten. Door de informatie in een bericht te 
versleutelen,	kan	niemand,	behalve	de	verzender	en	de	ontvanger,	meekijken	
of luisteren. Door communicatiediensten te verplichten om berichten 
en	gesprekken	van	gebruikers	te	scannen	op	kindermisbruik,	zullen	zij	
waarschijnlijk	ook	toegang	moeten	kunnen	hebben	tot	de	berichten.	Dit	
schendt	fundamentele	rechten	en	vrijheden	zoals	het	recht	op	privéleven,	de	
vrijheid	op	communicatie	en	de	vrijheid	van	meningsuiting.	

Nog	onduidelijk	is	of	het	wetsvoorstel	daadwerkelijk	zal	worden	aangepast.	
De	EDPB	en	EDPS	hebben	aangegeven	dat	zij	beschikbaar	zijn	om	te	
ondersteunen	tijdens	het	wetgevingsproces.	

1.3 Europa wil pilot met smartphone-app als digitaal paspoort

De	Europese	Commissie	(hierna:	de	Commissie)	is	van	plan om uit te testen of 
een fysiek paspoort vervangen kan worden door een smartphone-app dat een 
digitale	versie	van	het	paspoort	bevat.	Nederland	is	één	van	de	gegadigde	
landen die kan meedoen aan de pilot. 

Aanleiding van de pilot 
De Commissie presenteerde al eerder een plan voor een Europese digitale 
identiteit dat als alternatief gebruikt zou kunnen worden voor een paspoort 
of	rijbewijs,	bijvoorbeeld	ter	identificatie	bij	banken	of	universiteiten.	De	
Commissie	wil	nu	daarnaast	bekijken	of	het	digitale	document	ook	als	
reisdocument	gebruikt	kan	worden.	Het	proefproject	zal	als	eerst	in	Finland	
draaien.	Binnen	dit	project	kan	het	digitale	paspoort	gebruikt	worden	voor	
reizen tussen Finland en Kroatië. De proef in Nederland ziet op reizen van 
Nederland naar Canada.

Hoe werkt het reizen met digitaal paspoort? 
De reizigers kunnen zich via de app aanmelden voor een reis door middel 
van een reisdocument. Dit document wordt vervolgens verzonden naar de 
grensautoriteiten	van	het	land	waar	zij	naartoe	reizen.	Het	is	de	bedoeling	dat	
deze	informatie	na	de	reis	wordt	verwijderd.	Deelnemers	aan	de	pilot	zullen	
voor	nu	nog	wel	hun	fysieke	paspoort	bij	zich	moeten	hebben.	Het	doel	van	de	
pilot	is	om	grenscontroles	sneller	en	efficiënter	te	laten	verlopen.		

Finland en Nederland moesten hun voorstel eind augustus ingediend hebben 
bij	de	Europese	Commissie.		Zodra	de	Commissie	de	financiering	heeft	
goedgekeurd, zal de proef van start gaan. Dit zal naar verwachting eind 2022 
zijn.	

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0209&from=EN
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-042022-proposal_en
https://www.security.nl/posting/764031/Europese+Commissie+wil+test+met+smartphone-app+als+digitaal+paspoort
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-digital-identity_nl
https://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/proef-met-app-als-digitaal-reisdocument
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2. NATIONAAL NIEUWS
Hoogtepunten: 

 • AP geeft een update aan het meldloket voor datalekken
	 •	 Justitie	gaat	beelden	van	snelwegcamera's	van	Rijkswaterstaat	bekijken	om		 	
  boeren aan te pakken 
 • AP: stel grenzen aan hergebruik van persoonsgegevens uit overheidsdata

2.1 Autoriteit Persoonsgegevens geeft een update aan het 
meldloket voor datalekken

Eind vorige maand heeft het meldloket datalekken van de Autoriteit 
Persoonsgegevens	(AP)	een	update	gehad.	Door	de	update	zal	het	
gemakkelijker	zijn	voor	organisaties	om	datalekken	te	melden	bij	de	AP.	
De AP heeft op basis van feedback van onder andere functionarissen 
gegevensbescherming,	melders	en	de	Vereniging	Privacyrecht	(VPR)	
aanpassingen doorgevoerd in het meldformulier voor datalekken.	Zo	kunnen	
melders	nu	vooraf	een	overzicht	van	de	vragen	bekijken	en	hun	melding	
daarmee	beter	voorbereiden.	Daarnaast	zijn	er	technische	verbeteringen	
gedaan en is de toelichting op begrippen aangepast.  

Datalekken melden bij de AP: hoe zit het ook alweer? 
Bij	een	datalek	gaat	het	om	toegang	tot	of	vernietiging,	wijziging	of	vrijkomen	
van	persoonsgegevens	bij	een	organisatie,	zonder	dat	dit	de	bedoeling	is	van	
deze	organisatie.	Op	grond	van	de	AVG	zijn	organisaties	verplicht	een	datalek	
binnen	72	uur	te	melden	bij	de	toezichthouder.	Alleen	in	de	gevallen	waarin	
het	onwaarschijnlijk	is	dat	het	datalek	leidt	tot	een	hoog	risico	voor	de	privacy	
van	betrokkenen,	hoeft	het	datalek	niet	gemeld	te	worden	bij	de	AP.	Indien	
een	datalek	ten	onrechte	niet	wordt	gemeld	bij	de	AP,	kan	dit	een	aanzienlijke	
geldboete opleveren.  

Organisaties	kunnen	datalekken	melden	bij	de	AP	via	het	meldformulier 
datalekken.	Vorig	jaar	ontving	de	AP	veel	kritiek	op	de	procedure	voor	
het melden van datalekken. Er werd met name kritiek geuit op het feit dat 
het meldformulier vraag-voor-vraag moet worden ingevuld. Hierdoor was 
het	zowel	voorafgaand	als	tijdens	het	invullen	van	het	meldformulier	voor	
organisaties	lastig	om	een	volledig	overzicht	te	krijgen	van	alle	vragen.	Door	
de	update	hebben	melders	nu	de	mogelijkheid	om	een	datalekmelding	voor	
te	bereiden.	De	AP	heeft	in	de	vragenlijst	meldformulier	datalekken	alle	vragen	
uit het online formulier opgenomen, zodat melders deze alvast kunnen inzien. 
Hierdoor	kunnen	melders	de	benodigde	informatie	alvast	verzamelen.	Daarbij	
kan	de	vragenlijst	organisaties	helpen	om	een	stappenplan	op	te	stellen	
waarmee	zij	een	(toekomstig)	datalek	zo	tijdig	en	volledig	mogelijk	kunnen	
melden. 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/beveiliging/meldplicht-datalekken?qa=datalek
https://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
https://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
https://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
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2.2 Justitie gaat beelden van snelwegcamera's van 
Rijkswaterstaat gebruiken om boeren aan te pakken

Het	Openbaar	Ministerie	(OM)	heeft	begin	augustus	bekend gemaakt dat 
Justitie voortaan kan beschikken over de beelden van snelwegcamera’s 
van	Rijkswaterstaat	om	boeren	aan	te	pakken	die	de	wegen	blokkeren.	
Rijkswaterstaat	zegt	daarentegen	dat	dit	technisch	niet	mogelijk	zou	zijn	en	de	
camera’s	hier	niet	voor	bedoeld	zijn.	

Het OM heeft laten weten dat de beelden van de snelwegcamera’s voortaan 
opgeslagen kunnen worden, zodat ze achteraf gebruikt kunnen worden voor 
de vaststelling van strafbare feiten en de opsporing daarvan. Dit zal gaan 
gebeuren	bij	incidenten	op	specifieke	locaties,	waar	de	verkeersveiligheid	op	
de weg in gevaar wordt gebracht doordat zich ernstige strafbare feiten zich 
voordoen, zoals de acties en demonstraties op snelwegen in de afgelopen 
weken. 

Hoe werken de snelwegcamera’s? 
Rijkswaterstaat	heeft ongeveer 3000 snelwegcamera’s langs wegen, tunnels, 
viaducten,	bruggen	en	sluizen	tot	zijn	beschikking	om	live	mee	te	kunnen	
kijken	naar	de	situatie	op	de	weg.	Deze	beelden	worden	gebruikt	om	de	
doorstroming	van	het	verkeer	zo	goed	mogelijk	te	laten	verlopen	en	om	
incidenten snel te kunnen signaleren. Er kan dan snel gehandeld worden 
indien	nodig,	door	bijvoorbeeld	een	rijstrook	af	te	sluiten	met	een	rood	kruis	
als	er	een	ongeluk	heeft	plaatsgevonden.	De	camera’s	van	Rijkswaterstaat	laten	
in	beginsel	alleen	live	beelden	zien.	Alleen	bij	projecten	waar	bijvoorbeeld	
verkeerskundige analyses worden uitgevoerd of onderzoek wordt gedaan naar 
automatiseringsmogelijkheden	van	bedrijfsprocessen	met	nieuwe	technologie	
kunnen beelden worden opgeslagen. 

Reactie van Rijkswaterstaat  
Rijkswaterstaat	had	in	de	eerste	instantie	laten	weten dat geen beelden 
worden	opgenomen	en	ze	ook	niet	van	plan	zijn	om	dat	te	gaan	doen,	omdat	
de	camera’s	niet	bedoeld	zijn	om	personen	op	te	sporen	die	een	mogelijk	
strafbaar	feit	zouden	hebben	gepleegd.	Uiteindelijk	hebben	Rijkswaterstaat	en	
de politie afgesproken dat de politie over beelden kan beschikken wanneer de 
medewerkers	van	Rijkswaterstaat	live	strafbare	feiten	ziet.		Omdat	de	camera’s	
de	beelden	niet	opnemen,	is	het	niet	mogelijk	om	strafbare	feiten	uit	het	
verleden	te	kunnen	bekijken.	Bij	het	onderzoek	naar	eerdere	overtredingen	
rond	de	protestacties	van	boeren	zijn	dus	ook	geen	beelden	beschikbaar.

2.3 Autoriteit Persoonsgegevens: stel grenzen aan hergebruik 
van persoonsgegevens uit overheidsdata 

De AP heeft een advies	uitgebracht	op	een	voorstel	voor	een	wijziging	van	de	
Wet hergebruik overheidsinformatie van het kabinet. In dit voorstel worden 
overheidsinstellingen aangemoedigd om overheidsdata beschikbaar te 
stellen voor hergebruik, waaronder persoonsgegevens. Volgens de AP heeft 
het voorstel onvoldoende grenzen, met het risico dat zonder toestemming of 
kennisneming van de betrokkenen persoonsgegevens worden gedeeld.  

De	overheidsdata	die	met	de	voorgestelde	wetswijziging	beschikbaar	wordt	
gesteld zal niet alleen gebruikt kunnen worden voor onderzoek, maar ook 
voor commercieel gebruik. Daarnaast moet de beschikbaar gestelde data met 
software	te	doorzoeken	zijn	en	gecombineerd	kunnen	worden	met	andere	
gegevens.  

Voor	onderzoek	naar	bijvoorbeeld	de	luchtkwaliteit	in	een	bepaalde	stad	ziet	
de AP het belang van open overheidsdata. Maar voor open overheidsdata met 
persoonsgegevens ligt dit anders. De AP stelt dat het niet aan de overheid 
is om een afweging te maken wanneer persoonsgegevens gedeeld kunnen 
worden,	omdat	mensen	zelf	de	baas	zijn	over	hun	eigen	persoonsgegevens.	
In	beginsel	zou	je	zelf	moeten	kunnen	beslissen	wat	er	gebeurt	met	jouw	data,	
tenzij	de	wetgever	anders	heeft	bepaald.	

Het is niet de eerste keer dat de AP zich kritisch heeft uitgelaten over het 
openbaar maken van persoonsgegevens. Eerder is kritiek geuit op openbare 
registers, zoals het Handelsregister en het Kadaster. Hoewel thuiswerkende 
zzp’ers hun adres in het register kunnen afschermen, staat standaard het 
woonadres in het Handelsregister. Daarnaast is het in het Kadaster voorlopig 
niet	mogelijk	voor	gewone	mensen	om	hun	adres	af	te	schermen.	In	deze	
openbare registers staan dus persoonsgegevens van burgers die volgens de 
AP onvoldoende worden beschermd. 

Dit heeft in het verleden al geleid tot problemen, zoals doxing en bedreiging. 
De	AP	denkt	dat	met	dit	wetsvoorstel	het	nog	makkelijker	wordt	om	
persoonsgegevens uit registers te halen, omdat persoonsgegevens dan 
gecombineerd kunnen worden met andere openbare data. De AP adviseert 
het kabinet daarom om het hergebruik van persoonsgegevens in openbare 
register in beginsel te verbieden en regels op te stellen voor wanneer 
persoonsgegevens wel beschikbaar mogen worden gesteld voor hergebruik. 
Bij	het	opstellen	van	regels	moet	rekening	worden	gehouden	met	de	vrije	
keuze	van	mensen	die	hun	gegevens	vrijwillig	beschikbaar	stellen	voor	
hergebruik.

https://nos.nl/artikel/2438758-om-gebruikt-verkeerscamera-s-om-overtredingen-bij-boerenacties-te-onderzoeken
https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/wegbeheer/onderzoek/verkeersonderzoek/wat-doet-rijkswaterstaat-met-camerabeelden#live-beelden-van-het-verkeer-op-de-weg
https://twitter.com/RWSverkeersinfo/status/1552542627907641344
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-stel-grenzen-aan-opnieuw-gebruiken-van-persoonsgegevens-uit-overheidsdata
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-afscherming-persoonsgegevens-kadaster-en-handelsregister-nodig-tegen-doxing
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3.1 Facebook's zaak naar aanleiding van schandaal campagne 
presidentsverkiezingen eindigt in een schikking 

Meta,	het	Facebook-moederbedrijf,	heeft	in	de	Verenigde	Staten	een	
voorlopige schikking getroffen	met	Facebook-gebruikers.	Zij	klaagden het 
bedrijf	in	2018	in	een	collectieve	actie	aan,	wegens	het	onrechtmatig	delen	van	
persoonsgegevens	van	Facebook-gebruikers	met	derde	partijen,	waaronder	
Cambridge Analytica. 

Het schandaal van Trump’s campagne  
De	aanklachten	zijn	ingediend	nadat	was	onthuld dat Cambridge Analytica, 
een Brits analysebureau, via een Facebook-app toegang had tot de 
persoonlijke	informatie	van	87	miljoen	gebruikers.	Het	bedrijf	was	verbonden	
aan de presidentscampagne van de toenmalig presidentskandidaat 
Donald	Trump.	De	persoonlijke	informatie	zou	zijn	gebruikt	voor	het	
tonen	van	gerichte	advertenties	aan	Amerikaanse	kiezers	tijdens	Trump’s	
presidentsverkiezingscampagne in 2016.  

CEO Mark Zuckerberg persoonlijk aansprakelijk? 
Karl Racine, de aanklager van de staat Washington DC, daagde Mark 
Zuckerberg,	oprichter	en	CEO	van	Meta,	eerder	dit	jaar	voor	de	rechter.	
Volgens	Racine	is	Zuckerberg	te	laks	omgegaan	met	de	persoonlijke	
informatie	van	gebruikers.	Daarnaast	wordt	het	Zuckerberg	persoonlijk	
toegerekend dat Facebook tekort is geschoten in de bescherming van de 
persoonsgegevens van gebruikers. De aanklager noemt het incident “het 
grootste	privacyschandaal	voor	consumenten	in	de	geschiedenis	van	de	natie”.	

De schikking 
Door	de	schikking	hoeven	Mark	Zuckerberg	en	andere	kopstukken	van	
Facebook geen getuigenverklaring af te leggen. Daarnaast is de kans groot dat 
Meta geen schadevergoeding meer hoeft te betalen aan Facebookgebruikers, 
die	op	had	kunnen	lopen	tot	honderden	miljoenen	dollars	als	de	zaak	werd	
verloren. 

De	schikking	zal	in	de	komende	tijd	worden	uitgewerkt.	De	deadline	voor	
het openbaar maken van de precieze details met betrekking tot de schikking, 
wordt geschat op eind oktober. 

https://www.trouw.nl/buitenland/facebook-moederbedrijf-meta-treft-schikking-in-zaak-over-trump-campagne~b53112dd/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://nos.nl/artikel/2222991-gegevens-50-miljoen-kiezers-vs-via-facebook-buitgemaakt
https://tweakers.net/nieuws/200418/facebook-stemt-in-met-schikking-privacyrechtszaak-over-cambridge-analytica.html?wt_mc=google_news
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/facebookbaas-mark-zuckerberg-in-vs-persoonlijk-aangeklaagd-wegens-rol-in-privacyschandaal~bf5e58f7/

