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 VOORWOORD 

Beste lezer, 

De maand september ligt weer achter ons en de zomer is definitief over gegaan 
in de herfst. Op het gebied van privacy- en gegevensbescherming blijven de 
ontwikkelingen iets achter, maar gelukkig is onze DPO opleiding weer van start 
gegaan. Deze opleiding stelt u na het volgen van zes masterclasses in staat om aan 
de slag te gaan als Data Protection Officer. Mocht het volgen van de gehele opleiding 
niet nodig zijn kunt u zich voor de masterclasses natuurlijk ook apart inschrijven. Maar 
wees snel, want vol is vol! 

In het kennisdocument wat voor u ligt behandelen wij onder andere het voorstel 
voor de Cyber Resilience Act, welke moet zorgen voor een versterking van de 
eisen rondom cybersecurity van apparaten die verbonden zijn met het internet, en 
informeren wij u daarnaast over de juridische stappen die de EDPS heeft ondernomen 
tegen de aangepaste Europol verordening. 

Verder gaan wij op nationaal vlak in op het rapport uitgebracht door het 
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) die de UAVG, de 
meldplicht datalekken en de boetebevoegdheid van de Autoriteit Persoonsgegevens 
onder de loep neemt. Als laatste gaan wij in op de historische boete die Instagram 
opgelegd kreeg van de Ierse privacy toezichthouder van maar liefst 405 miljoen euro 
voor het schenden van de privacy van kinderen. Al met al een iets dunnere editie dan 
u van ons gewend bent, maar daarom niet minder interessant. 

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: 

 • Europese Commissie komt met voorstel voor verplichte beveiliging apparaten; de  
  Cyber Resilience Act 
  

     
     
 
 

https://www.considerati.com/nl/contact/
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1.1 Europese Commissie introduceert Cyber Resilience Act

De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor een nieuwe 
verordening, genaamd de Cyber Resilience Act. Deze verordening richt zich op 
de cybersecurity eisen van apparaten die verbonden zijn met het internet, en is 
een reactie op de toenemende hoeveelheid cyberaanvallen op deze apparaten 
waarvan de wereldwijde kosten nu op 5.5 biljoen euro worden geschat.  

Volgens de Europese Commissie kampen hardware- en software producten 
met twee grote problemen die gebruikers en de samenleving op kosten 
jagen. Zo is er een te laag niveau van cyberbeveiliging bij deze producten 
en is de verstrekking van beveiligingsupdates ontoereikend en inconsistent. 
Daarnaast hebben de gebruikers onvoldoende inzicht in en toezicht op 
de cyberbeveiligingseigenschappen van de apparaten waardoor ze geen 
weloverwogen keuze kunnen maken bij de aanschaf of weten hoe ze het 
apparaat veilig moeten gebruiken.  

Omdat de meeste hardware- en software producten, en daarmee hun 
cyberbeveiliging, momenteel niet onder de EU wetgeving vallen, beoogt 
dit voorstel met twee hoofddoelstellingen een goede werking van de 
interne markt voor deze producten te waarborgen. Zo probeert het voorstel 
voorwaarden te scheppen voor de ontwikkeling van veilige producten die 
verbonden zijn met het internet, door ervoor te zorgen dat hardware- en 
software producten met minder kwetsbaarheden op de markt worden gebracht 
en dat fabrikanten de beveiliging van een product gedurende de hele 
levensloop serieus nemen. Daarnaast wil het voorstel voorwaarden scheppen 
waardoor gebruikers rekening kunnen houden met de cyberbeveiliging van 
een digitaal product bij de aanschaf en het gebruik ervan. 

Om bovengenoemde te garanderen worden er verplichtingen aan de 
fabrikanten van deze producten opgelegd. Zo moet een fabrikant rekening 
houden met de cybersecurity bij de planning, het ontwerp, de ontwikkeling, 
productie, levering en onderhoud van een product. Dit betekent dat 
fabrikanten;

1. Alle cybersecurity risico’s van een product moeten documenteren,
2. Het actief moeten melden wanneer er kwetsbaarheden of incidenten bij het 

product plaatsvinden,
3. Er gedurende de verwachte levensduur van een product voor moeten 

zorgen dat kwetsbaarheden doeltreffend worden aangepakt, en anders in 
ieder geval voor een periode van vijf jaar nadat het product is gekocht, 

4. Duidelijke en begrijpelijke instructies geven over het gebruik van het 
product, en; 

5. Voor ten minste vijf jaar na aanschaf van het product beveiligingsupdates 
beschikbaar moeten maken. 

 
Wat deze vereisten laten zien is dat fabrikanten ook na de verkoop van een 
hardware- of software product nog een verantwoordelijkheid blijven houden. 
Het kan alleen nog wel even duren voordat de Verordening van kracht wordt. 
Het Europees Parlement zal zich eerst buigen over het voorstel, waarna de 
Raad van Ministers het moet goedkeuren. Na deze goedkeuring hebben 
lidstaten nog twee jaar om de regels te implementeren.

 1.2 EDPS neemt juridische stappen tegen Europol-
verordening

Op 16 september van dit jaar heeft de Europese privacy toezichthouder (EDPS) 
het Hof van Justitie van de Europese Unie (het Hof) verzocht om artikel 74a en 
74b van de aangepaste Europol verklaring nietig te verklaren. De EDPS uitte in 
juni al haar zorgen over de gewijzigde Europol verordening, nu deze artikelen 
met terugwerkende kracht Europol de bevoegdheid geven om de verwerking 
van grote hoeveelheden persoonsgegevens van individuen te rechtvaardigen 
zonder dat zij in verband zijn gebracht met criminele activiteiten. 

De EDPS was al eerder een onderzoek gestart naar de gegevensverwerking 
van Europol, en had hierbij de organisatie verzocht om een passende 
bewaartermijn vast te stellen voor het filteren en scheiden van 
persoonsgegevens die op grond van de analyse bevoegdheid van de 
organisatie waren verzameld. De analyse bevoegdheid van Europol houdt 
in dat persoonsgegevens die Europol van individuen verzamelt na een 
analyse door hen worden ingedeeld in zogenoemde categorieën, waarna 
persoonsgegevens van personen die niet met een criminele activiteit in 
verband kunnen worden gebracht, moeten worden verwijderd. Echter 
bewaarde Europol de niet geclassificeerde persoonsgegevens langer dan 
noodzakelijk volgende de EDPS, waardoor zij in strijd handelde met in de 
Europol-verordening vastgelegde beginselen van gegevensminimalisatie en 
dataretentie. Als reactie hierop legde de EDPS Europol een bewaartermijn 
op van 6 maanden voor het filteren en scheiden van persoonsgegevens, en 
moesten datasets ouder dan deze termijn die nog geen categorisering hadden 
ondergaan worden verwijderd. Europol kreeg 12 maanden de tijd om aan 
bovengenoemde eisen te voldoen. 

De gewijzigde Europol-verordening zorgt er nu voor dat dit besluit van 
de EDPS terzijde wordt geschoven. De Verordening breidt het mandaat 
van Europol namelijk aanzienlijk uit voor wat betreft de uitwisseling van 
persoonsgegevens met private partijen, het gebruik van kunstmatige 
intelligentie en de verwerking van grote datasets. In het bijzonder staan de 
artikelen 74a en 74b Europol toe om de nog niet gecategoriseerde gegevens 
te blijven verwerken, ondanks het bevel van de EDPS. Het gevolg hiervan is 
dat persoonsgegevens van individuen die niet met criminele activiteiten in 
verband kunnen worden gebracht, op dezelfde manier worden behandeld als 
de persoonsgegevens van individuen waarbij dat wel het geval is. Daarnaast 
merkt de EDPS op dat de uitbreiding van de bevoegdheid van Europol niet 
gecompenseerd wordt met sterke gegevensbeschermingsmaatregelen die 
tevens kunnen zorgen voor doeltreffend toezicht.

De EDPS benoemt dat de Verordening personen met terugwerkende 
kracht de waarborgen die de EDPS heeft afgedwongen ontneemt, 
waardoor de rechtszekerheid van personen op een zeer gevoelig gebied 
van wetshandhaving niet kan worden beschermd. Daarnaast ondermijnt 
de aangepaste Verordening de onafhankelijke uitoefening van de 
handhavingsbevoegdheden van de toezichthouder.  

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/cyber-resilience-act
https://edps.europa.eu/system/files/2022-09/EDPS-2022-23-EDPS-request%20to%20annul%20two%20new%20Europol%20provisions_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.169.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A169%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.169.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A169%3ATOC
https://edps.europa.eu/press-publications/press-news/press-releases/2022/amended-europol-regulation-weakens-data_en
https://edps.europa.eu/press-publications/press-news/press-releases/2022/amended-europol-regulation-weakens-data_en
https://edps.europa.eu/press-publications/press-news/press-releases/2022/edps-orders-europol-erase-data-concerning_en
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Vanwege de gevolgen die deze bepalingen met zich meebrengen, heeft 
de EDPS het Hof verzocht om artikel 74a en 74b van de Verordening nietig 
te verklaren. Het oordeel van het Hof ten aanzien van dit verzoek zal in de 
komende maanden moeten blijken. 

2. NATIONAAL NIEUWS
Hoogtepunten: 

 • Overheidsorganisaties mogen commerciële clouddiensten gaan gebruiken 
 • Een kritische beoordeling van de UAVG door het WODC
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2.1 Werken “in the cloud” wordt mogelijk voor Rijksoverheid

De staatssecretaris van Digitalisering (Alexandra van Huffelen) heeft in een 
ingezonden brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat overheidsinstanties 
meer ruimte krijgen om gebruik te maken van commerciële clouddiensten. 
Vanwege de eerder nog onbekende risico’s was dit niet mogelijk, maar 
binnenkort mogen, onder strikte voorwaarden, ook Rijksinstanties ‘’de cloud’’ 
in. Diensten worden steeds veiliger, en kunnen ook meer garanties bieden op 
het gebied van privacy, aldus van Huffelen.  

Wanneer een overheidsinstelling aan de slag wil met een clouddienst, dient er 
naast een pre-scan Data Protection Impact Assessment (pre-scan DPIA) of DPIA 
eerst een risicoanalyse gemaakt te worden. Voor deze risicoafweging wordt 
een ‘’implementatierichtlijn risicoafweging cloudgebruik’’ opgesteld, nog voor 
het einde van dit jaar. De CIO Rijk zal vervolgens de toepassing van dit beleid 
monitoren en zal betrokken worden in gesprekken over uitzonderingen.  

Er gelden twee uitzonderingen op het nieuwe cloudbeleid. Zo is het gebruik 
van publieke clouddiensten niet toegestaan voor staatsgeheim gerubriceerde 
informatie en valt het Ministerie van Defensie buiten de scope van dit beleid.  

De Algemene Rekenkamer, Auditdienst Rijk en Autoriteit Persoonsgegevens 
zullen toezicht houden op naleving van de regels, wat valt onder de al 
bestaande wettelijke taken van deze organisaties. 

2.2 Een kritische beoordeling van de UAVG door het WODC

Op 6 september van dit jaar bracht het Wetenschappelijk Onderzoek en 
Documentatiecentrum (WODC) een rapport uit, waarin de onderzoekers 
een kritische blik werpen op de Uitvoeringswet Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (UAVG). Deze wet werkt de vereisten uit de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) uit op nationaal niveau. 

Het WODC stelt onder andere dat er in de UAVG geen sprake is van een 
verdere concretisering en specifieke invulling van de normen van de AVG. 
De normen in de UAVG zijn namelijk ook open geformuleerd en behoeven 
daarmee uitleg in concrete gevallen. Hierbij wordt veel verwacht van de 
Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wat betreft de ontwikkeling van specifieke 
normen in de vorm van bijvoorbeeld gedragscodes. De onderzoekers 
stellen dat zo’n uitvoerings- en handhavingspraktijk maar beperkt tot 
stand is gekomen, aangezien de nationale toezichthouder slechts beperkt 
daadwerkelijke gedragscodes heeft opgezet. Daarnaast is er volgens de 
onderzoekers sprake van een ‘’nog voortgaand proces van bewustwording 
en implementatie binnen organisaties’’. Desondanks kwam er uit het 
onderzoek, waarvoor ook een vragenlijst werd uitgezet bij functionarissen voor 
gegevensbescherming in Nederland, naar voren dat organisaties over het 
algemeen al goed uit de voeten kunnen met de normstelling in de UAVG.    

Het rapport voelt ook de boetebevoegdheid van de AP aan de tand. De 
onderzoekers stellen dat het feit dat er geen gepubliceerd toezichts- en 
handhavingsbeleid bestaat, ervoor zorgt dat er veel onduidelijkheid bestaat 
rondom de manier waarop de toezichthouder boetes oplegt. Het vastleggen 
van zo’n beleid kan volgens hen veel duidelijkheid scheppen met betrekking 
tot de handelswijze van de toezichthouder. Volgens de onderzoekers ligt 
hier een taak voor de toezichthouder om de open normen op deze manier te 
concretiseren en een specifieke invulling te geven. 

Het onderzoek stelt bovendien dat het toezicht op de meldplicht datalekken 
versterkt moet worden. De onderzoekers concluderen voorzichtig dat 
organisaties die een datalek niet melden er vaak goed vanaf lijken te komen, 
terwijl de AP organisaties die een datalek wel melden soms forse boetes 
oplegt. Dit leidt volgens hen mogelijk tot terughoudendheid bij potentiële 
melders. De AP houdt zich vast aan een risicogericht toezicht, waarbij de focus 
ligt op de grotere risico’s. Volgens de onderzoekers zou dit moeten betekenen 
dat de AP zich juist ook richt tot de niet-meldende organisaties, nu zich bij het 
niet-melden van datalekken grote risico’s voor kunnen doen. Zij stellen dat 
de AP zich beter aan het risicogerichte toezicht moet vasthouden om deze 
terughoudendheid te voorkomen en om meer begrip te creëren bij de onder 
toezicht staande organisaties. Toch kwam er uit het onderzoek wel naar voren 
dat zowel de boetebevoegdheid als de meldplicht datalekken instrumenten 
zijn waarmee het toezicht op de naleving goed kan functioneren.

De onderzoekers concluderen dat het gebrek aan toegevoegde waarde van 
de UAVG voornamelijk te danken is aan het gebrek aan specifieke invulling 
en concretisering van de open normen in de UAVG. Een actievere rol van de 
toezichthouder en concrete gedragscodes zouden volgens hen de waarde van 
de UAVG kunnen vergroten.  

http://De staatssecretaris van Digitalisering (Alexandra van Huffelen) heeft in een ingezonden brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat overheidsinstanties meer ruimte krijgen om gebruik te maken van commerciële clouddiensten. Vanwege de eerder nog onbekende risico’s was dit niet mogelijk, maar binnenkort mogen, onder strikte voorwaarden, ook Rijksinstanties ‘’de cloud’’ in. Diensten worden steeds veiliger, en kunnen ook meer garanties bieden op het gebied van privacy, aldus van Huffelen.   Wanneer een overheidsinstelling aan de slag wil met een clouddienst, dient er naast een pre-scan Data Protection Impact Assessment (pre-scan DPIA) of DPIA eerst een risicoanalyse gemaakt te worden. Voor deze risicoafweging wordt een ‘’implementatierichtlijn risicoafweging cloudgebruik’’ opgesteld, nog voor het einde van dit jaar. De CIO Rijk zal vervolgens de toepassing van dit beleid monitoren en zal betrokken worden in gesprekken over uitzonderingen.   Er gelden twee uitzonderingen op het nieuwe cloudbeleid. Zo is het gebruik van publieke clouddiensten niet toegestaan voor staatsgeheim gerubriceerde informatie en valt het Ministerie van Defensie buiten de scope van dit beleid.   De Algemene Rekenkamer, Auditdienst Rijk en Autoriteit Persoonsgegevens zullen toezicht houden op naleving van de regels, wat valt onder de al bestaande wettelijke taken van deze organisaties.  
https://repository.wodc.nl/bitstream/handle/20.500.12832/3193/3249-bescherming-gegeven-volledige-tekst.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Echter, nu de functionarissen voor gegevensbescherming al goed overweg 
kunnen met de normstelling in de UAVG en de boetebevoegdheid en 
meldplicht datalekken uiteindelijk toch goed uit de test komen, lijkt het erop 
dat de toegevoegde waarde van de UAVG na een proces van bewustwording 
en implementatie met de jaren zal groeien.

3. NATIONALE RECHTSPRAAK

Hoogtepunten: 

 • Strafvorderlijke relevantie van persoonsgegevens van slachtoffers in het    
  strafdossier
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4. WERELDWIJDE ONTWIKKELINGEN
Hoogtepunten: 

 • Instagram ontvangt een boete van 405 miljoen euro
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3.1 Persoonsgegevens slachtoffers hoeven niet altijd in het 
strafdossier

In opdracht van de Raad voor de Rechtspraak heeft het Studiecentrum 
Criminaliteit en Rechtshandhaving onderzoek gedaan naar het gebruik van 
de persoonsgegevens van slachtoffers in het strafdossier. Uit dit onderzoek is 
gebleken dat het niet altijd noodzakelijk is om alle persoonsgegevens van een 
slachtoffer te vermelden.  

Tijdens het onderzoek zijn diverse rechters geïnterviewd. Zij gaven aan dat niet-
juridisch inhoudelijk relevante gegevens structureel uit het dossier weggelaten 
zouden moeten worden. Praktische gegevens voor administratieve doeleinden 
zouden ergens anders opgeslagen kunnen worden. Toch dacht een aantal 
andere rechters dat het weghalen van deze gegevens niets toe zou voegen 
aan het proces en alleen voor extra werk zou zorgen. Daarnaast is er, volgens 
hen, al genoeg bescherming voor de slachtoffers. Het onderzoek brengt hier 
tegenin dat slachtoffers niet altijd op de hoogte zijn van de mogelijkheden tot 
bescherming. 

De onderzoekers komen met een aantal aanbevelingen. Zo zou het beter zijn 
om juridisch inhoudelijk relevante persoonsgegevens van slachtoffers op een 
hoger abstractieniveau weer te geven. Een praktisch voorbeeld hiervan is 
het weglaten van het Burgerservicenummer (BSN). Deze is niet strafvorderlijk 
relevant, maar staat wel genoteerd in het dossier. Daarnaast zou tijdens de 
zitting bij de slachtoffers geïnformeerd kunnen worden of zij akkoord gaan met 
het registreren van hun volledige naam in het strafdossier.  

Deze ontwikkeling laat zien dat het informeren van betrokkenen over hun 
rechten en plichten een steeds belangrijkere rol gaat spelen bij de uitvoering 
van de AVG en de omgang met persoonsgegevens. Bovendien benadrukt 
deze ontwikkeling het belang van minimale gegevensverwerking zoals 
opgenomen onder de beginselen van artikel 5 AVG; persoonsgegevens 
moeten toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is 
voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. 

https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/RM_Persoons_Slachtoffers.pdf
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4.1 Instagram ontvangt een boete voor het schenden van de 
privacy van kinderen

De Ierse gegevensbeschermingsautoriteit heeft Instagram (en daarmee 
moederbedrijf Meta) een boete opgelegd van maar liefst 405 miljoen euro. 
Dit is de op één na hoogste boete sinds de inwerkingtreding van de AVG, en 
werd opgelegd naar aanleiding van een onderzoek naar de verwerking van 
persoonsgegevens van minderjarige gebruikers op het sociale media platform.  

Zo bleek in 2020, na eigen onderzoek van de Ierse toezichthouder, dat 
Instagram de e-mailadressen en/of telefoonnummers van kinderen openbaar 
maakte die via een bedrijfsaccount op het platform actief waren of een 
persoonlijk account hadden wat door middel van een standaard instelling 
openbaar was. Omdat dit onderzoek verschillende landen raakt, moest de 
Ierse toezichthouder op grond van artikel 60 AVG eerst een concept van 
haar boetebesluit voorleggen aan de andere betrokken toezichthoudende 
autoriteiten. De autoriteiten hadden verschillende bezwaren tegen het 
boetebesluit, onder meer tegen de rechtsgrondslag voor de verwerking van de 
persoonsgegevens van de kinderen en tegen de hoogte van de boete. Nadat 
de Ierse toezichthouder zich niet in de bezwaren kon vinden, startte deze een 
geschillenbeslechtingsprocedure en verwees de zaak door naar het Europees 
Comité voor Gegevensbescherming (EDPB). 

De EDPB verwierp een aantal van de bezwaren, maar handhaafde het bezwaar 
dat werd aangedragen tegen de rechtsgrondslag waarop Instagram zich 
baseerde. Instagram baseerde zich voor de bovengenoemde verwerking 
namelijk op de grondslagen ‘uitvoering van een overeenkomst’ en 
‘gerechtvaardigd belang’. Echter, de EDPB concludeerde dat er geen gronden 
waren voor de Ierse toezichthouder om aan te nemen dat de verwerking 
noodzakelijk was voor de uitvoering van een overeenkomst, en dat er ook niet 
werd voldaan aan de eisen voor het hebben van een gerechtvaardigd belang. 
De EDPB besloot daarom dat de Ierse toezichthouder in zijn conceptbesluit 
ook een schending van artikel 6 lid 1 AVG moest opnemen en dat dit 
doorberekend moest worden in de hoogte van de boete.  

EDPB voorzitter Andrea Jelinek omschrijft het EDPB besluit als historisch, 
niet alleen vanwege de hoogte van de boete, maar ook omdat het de eerste 
beslissing in de Europese Unie (EU) is over de rechten van kinderen op 
het gebied van gegevensbescherming. Volgens haar maakt de EDPB met 
dit besluit extra duidelijk dat bedrijven die zich op kinderen richten extra 
voorzichtig moeten zijn en dat kinderen specifieke bescherming verdienen als 
het gaat om hun persoonsgegevens. Daarnaast was de EDPB nog niet eerder 
met een bindend besluit ingegaan op de rechtmatigheid van een verwerking 
op grond van artikel 6 AVG.

https://dataprotection.ie/en/news-media/press-releases/data-protection-commission-announces-decision-instagram-inquiry
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/binding-decision-board-art-65/binding-decision-22022-dispute-arisen_en
https://edpb.europa.eu/news/news/2022/record-fine-instagram-following-edpb-intervention_en

