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 VOORWOORD 

Beste lezer, 

Na een rustige september, hebben de vele en razendsnelle ontwikkelingen op het 
gebied van privacy- en gegevensbescherming in oktober het einde van deze stille 
periode ingeluid.  In het kennisdocument dat voor u ligt zullen we de meest relevante 
ontwikkelingen die de afgelopen maand de revue hebben gepasseerd, bespreken.  

Allereerst behandelen wij hierin de meest recente ontwikkelingen op het gebied van 
het Trans-Atlantic Data Privacy Framework, dat de mogelijke basis vormt voor een 
toekomstig adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. We vervolgen onze 
weg door het recht met een bondige analyse van het door de Europese Commissie 
gepubliceerde voorstel voor de introductie van nieuwe aansprakelijkheidsregels 
voor AI - de zogenaamde ‘AI Liability Directive’ – die is bedoeld om civielrechtelijke 
aansprakelijkheidsregels ten aanzien van de inzet van AI vast te stellen. Verder 
behandelt dit kennisdocument het verzoek van de European Data Protection Board 
om nieuwe regels op te stellen in aanvulling op de AVG, om de samenwerking tussen 
toezichthouders in internationale zaken te verbeteren.  

Op nationaal vlak, staan we in dit kennisdocument stil bij de maatregelen die de 
overheid gaat nemen om problemen die zich veelvuldig bij de inzet van algoritmen 
voordoen aan te pakken en werpen we een blik op de waarschuwingen van de 
Autoriteit Persoonsgegevens ten aanzien van het conceptwetsvoorstel ‘Plan van 
aanpak witwassen’.  

Op het gebied van rechtspraak staan we in dit kennisdocument stil bij het gebruik van 
persoonsgegevens in een testomgeving en, tot slot, gaan we in dit kennisdocument in 
op de richtsnoeren die de Britse privacytoezichthouder publiceerde ten aanzien van 
de inzet van PET’s.  
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: 

 •  Volgende stap in adequaatheidsbesluit Trans-Atlantic Data Privacy Framework
 •  Europese Commissie introduceert AI Liability Directive
 •  Europese privacytoezichthouders vragen Europese Commissie om aanvulling   
   AVG
  
  

     

https://www.considerati.com/nl/contact/
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1.1 Volgende stap in adequaatheidsbesluit Trans-Atlantic Data 
Privacy Framework

In de nasleep van de Schrems II uitspraak, waarin het Hof van Justitie van 
de Europese Unie (hierna: ‘HvJEU’) het omstreden adequaatheidsbesluit 
betreffende de doorgifte van persoonsgegevens tussen de EU en de VS nietig 
verklaarde, hebben de EU en de VS aangekondigd dat zij een beginselakkoord 
hebben bereikt over een ‘Trans-Atlantic Data Privacy Framework’ (TADPF). Dit 
akkoord bevat onder meer een aantal “sleutelbeginselen”, waaronder: 

• Het implementeren van mechanismen voor verhaal, toezicht en evaluatie en 
het opleggen van strenge verplichtingen aan bedrijven;  

• De formulering van bindende waarborgen om de toegang tot gegevens 
door de Amerikaanse inlichtingendiensten te beperken tot wat noodzakelijk 
en evenredig is.  

Om de bovengenoemde “sleutelbeginselen” te legitimeren en uit te 
voeren, heeft het Witte Huis op 7 oktober 2022 een Executive Order 
gepubliceerd, waarmee het begin van de TADPF wordt ingeluid. De EO is 
een belangrijke stap om te komen tot een EU-adequaatheidsbesluit voor 
gegevensoverdrachten tussen de EU en de VS, maar verandert momenteel 
niets aan de lopende trans-Atlantische gegevensoverdrachten.  

De Europese Commissie heeft in haar vragen en antwoorden (Q&A) 
herhaald dat andere voorwaarden die in het kader van de AVG voor 
grensoverschrijdende gegevensoverdrachten zijn voorgeschreven, met name 
de onlangs bijgewerkte EU-standaardcontractbepalingen (SCC's), noodzakelijk 
zullen blijven om ervoor te zorgen dat internationale overdrachten naar de 
VS in overeenstemming zijn met de AVG totdat het adequaatheidsbesluit 
formeel is vastgesteld. Deze ontwikkeling en de voorwaarden van de Executive 
Order kunnen echter wel als input gebruikt worden door organisaties die 
momenteel ‘Data Transfer Impact Assessments’ (DTIA) uitvoeren voor hun 
gegevensoverdrachten naar de VS.  

De Executive Order maakt het voor de EC mogelijk om een voorstel 
te doen voor een adequaatheidsbesluit voor de VS en de formele 
goedkeuringsprocedure in te leiden. Hiertoe zal de European Data Protection 
Board eerst advies moeten geven over dit voorstel en dit zal uiteindelijk 
moeten worden goedgekeurd door vertegenwoordigers van de EU-lidstaten 
en door het Europees Parlement. Momenteel wordt verwacht dat dit proces 
enkele maanden in beslag zal nemen. Het adequaatheidsbesluit kan op zijn 
vroegst in het voorjaar van 2023 van kracht worden. 

 1.2 Europese Commissie introduceert AI Liability Directive

De Europese Commissie heeft een voorstel gepubliceerd voor de introductie 
van nieuwe aansprakelijkheidsregels voor Artificiële Intelligentie (‘AI’). 
De zogenaamde ‘AI Liability Directive’ is bedoeld om civielrechtelijke 
aansprakelijkheidsregels vast te stellen die het voor personen die schade 
hebben geleden ten gevolge van de inzet van AI-systemen mogelijk maken 
om een vergoeding voor deze schade te eisen. Deze regels zijn bedoeld als 
aanvulling op de voorgestelde AI Act en moeten het makkelijker maken om 
schade te verhalen wanneer personen negatieve gevolgen ondervinden door 
de inzet van een AI-systeem, met name wanneer die nadelige gevolgen het 
resultaat zijn van niet-naleving van de verplichtingen van de AI Act. 

De voorgestelde richtlijn heeft betrekking op producten zoals drones, robots 
en slimme huisapparaten en is daarnaast ook breed van toepassing wat betreft 
aansprakelijke partijen (fabrikanten, ontwikkelaars, aanbieders of gebruikers 
van AI-systemen) en eisers (zowel particulieren als bedrijven).  

Net als de AI Act, is de voorgestelde richtlijn voornamelijk gericht op AI 
met een hoog risico, waarbij de bewijslast bij de eiser ligt. Om binnen de 
reikwijdte van de richtlijn te vallen, moet daarnaast sprake zijn van schade 
die is veroorzaakt door een “output” van een AI-systeem of door het falen 
van een dergelijk systeem om een output te produceren. Verder geldt dat 
de verordening betrekking heeft op elk type schade dat ook onder nationaal 
recht wordt erkend, waaronder discriminatie of schending van grondrechten 
(bijvoorbeeld schending van de persoonlijke levenssfeer).  

De richtlijn vereenvoudigt de juridische bewijsprocedure voor slachtoffers 
door middel van de introductie van twee nieuwe voorwaarden. Ten eerste, 
waar een fout is vastgesteld en een causaal verband met de AI-prestaties 
waarschijnlijk lijkt, zal het 'vermoeden van causaliteit' een oplossing bieden bij 
het uitleggen van de wijze waarop schade is veroorzaakt door een specifieke 
fout of nalatigheid. Ten tweede zullen slachtoffers meer instrumenten hebben 
om juridische schadeloosstelling te zoeken, door een recht op toegang tot 
bewijsmateriaal van bedrijven en leveranciers in te voeren in gevallen waarin AI 
met een hoog risico wordt ingezet. 

Het uiteindelijke doel dat door de voorgestelde richtlijn wordt 
nagestreefd is de invulling van eventuele gaten in het huidige wettelijke 
aansprakelijkheidskader ten aanzien van AI. Momenteel wordt gewacht op de 
goedkeuring van het voorstel door het Europees Parlement en de Europese 
Raad, waarna de lidstaten bij goedkeuring twee jaar de tijd hebben om de 
betreffende regels te implementeren.

https://www.considerati.com/publications/us-executive-order-important-step-eu-us-data-transfers-schrems2.html
https://www.considerati.com/publications/us-executive-order-important-step-eu-us-data-transfers-schrems2.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_22_6045
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/1_1_197605_prop_dir_ai_en.pdf
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 1.3 Europese privacytoezichthouders vragen Europese 
Commissie om aanvulling AVG

De European Data Protection Board (EDPB) heeft de Europese Commissie (EC) 
via een officiële brief gevraagd om nieuwe regels op te stellen in aanvulling op 
de AVG, om de samenwerking tussen toezichthouders in internationale zaken 
te verbeteren. Meer in het bijzonder vraagt zij de EC om verduidelijking van 
bestaande regels en om het gelijktrekken van regels over procedures die nu 
nog per lidstaat verschillen. 

Dit verzoek vloeit voort uit de eerder door de EDPB aangenomen verklaring 
van april 2022 over samenwerking op het gebied van handhaving, waarin 
verschillende belemmeringen voor een ongehinderde samenwerking tussen 
de toezichthoudende instanties, met name van procedurele aard, werden 
geïdentificeerd.  

Hoewel de EDPB al richtsnoeren inzake artikel 60 AVG vastgesteld had om 
de gemeenschappelijke toepassing van consistentie en samenwerking in 
de gehele EU te bevorderen, noemt de brief nog specifieke aanbevelingen 
op veertien punten.  Deze zien onder meer toe op de verduidelijking van de 
rechten van personen die een klacht indienen, criteria voor het in behandeling 
nemen van klachten, deadlines voor het behandelen van zaken, de manier 
waarop zaken kunnen worden afgesloten, onderzoeksbevoegdheden en het 
publiceren van besluiten.  

In het huidige systeem werken de toezichthoudende organen van de EU 
in het één-loketmechanisme samen in internationale zaken die betrekking 
hebben op betrokkenen als de verwerkingsverantwoordelijke of de 
verwerker gevestigd is in meerdere lidstaten. Het één-loketmechanisme 
stelt internationale organisaties in staat om zaken te doen met één 
gegevensbeschermingstoezichthouder (de zogenoemde ‘leidende 
toezichthouder’). Hoewel dit mechanisme een gemakkelijkere samenwerking 
mogelijk maakt, wordt het effect ervan belemmerd door de verschillende 
procedures in de EU-landen. De verschillende procedures kunnen soms leiden 
tot vertragingen die de doeltreffendheid van de AVG belemmeren. Het verzoek 
van de EDPB beoogt de samenwerking tussen EU-lidstaten te versterken en 
efficiënter te laten verlopen door de regels van de lidstaten beter op elkaar af 
te stemmen. 

 1.4 Is het gebruik van ‘echte’ persoonsgegevens in een 
testomgeving toegestaan?

Mag een organisatie zonder toestemming van de betrokkenen in kwestie 
'echte' persoonsgegevens in een testomgeving gebruiken om fouten te 
herstellen? Over deze vraag liet het Hof van Justitie van de Europese Unie 
(‘Europese Hof’) zich op 20 oktober 2022 uit in een arrest (C-77/21).  

Wat was er aan de hand?  
Digi, een van de belangrijkste aanbieders van internet- en televisiediensten 
in Hongarije, zette een zogenaamde “testdatabase” op nadat een 
technische storing de werking van een server aantastte. Zij kopieerde de 
persoonsgegevens van een deel van haar particuliere klanten naar deze 
database. Ongeveer anderhalf jaar later wist een ethische hacker zich toegang 
te verschaffen tot de testdatabase en meldde dat bij Digi. Daarop besloot 
Digi om de database te wissen en maakte zij melding van een datalek bij de 
Hongaarse toezichthouder.  

De toezichthouder meende dat Digi in strijd had gehandeld met de 
beginselen van opslagbeperking en doelbinding zoals vastgelegd in artikel 
5 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), doordat zij 
de testdatabase na de uitvoering van de nodige tests en oplossing van de 
problemen niet onmiddellijk had gewist. Hierdoor werd een groot aantal in 
de testdatabank opgeslagen persoonsgegevens bijna anderhalf jaar lang 
zonder doel bewaard in een bestand waarmee de betrokkenen in kwestie 
konden worden geïdentificeerd. Digi kreeg daarom een boete opgelegd van 
omgerekend ongeveer EUR 248.000,-

Digi vocht de boete aan bij de Hongaarse rechter, die op haar beurt besloot 
om prejudiciële vragen aan het Europese Hof te stellen over de beginselen van 
doelbinding en opslagbeperking.  

Wat oordeelde het Europese Hof?  

Doelbinding  
Het Europese Hof beoordeelt eerst of het beginsel van doelbinding zich 
ertegen verzet dat de verwerkingsverantwoordelijke in een voor het uitvoeren 
van tests en herstellen van fouten opgezette database persoonsgegevens 
vastlegt en opslaat, die eerder in een andere database zijn verzameld en 
opgeslagen.  

Om deze vraag te kunnen beantwoorden stelt het Europese Hof vast dat 
Digi de persoonsgegevens van haar particuliere klanten aanvankelijk had 
verzameld om abonnementsovereenkomsten af te sluiten en uit te voeren. 
De testdatabase werd door Digi opgezet voor een ander doel, namelijk om 
tests te kunnen uitvoeren en fouten te kunnen herstellen. De vraag die voorligt 
is of laatstgenoemde verwerking verenigbaar is met de doeleinden van de 
aanvankelijke gegevensverzameling, namelijk het afsluiten en uitvoeren van 
abonnementsovereenkomsten.

https://edpb.europa.eu/system/files/2022-10/edpb_letter_out2022-0069_to_the_eu_commission_on_procedural_aspects_en_0.pdf
https://edpb.europa.eu/system/files/2022-04/edpb_statement_20220428_on_enforcement_cooperation_en.pdf
https://edpb.europa.eu/system/files/2022-03/guidelines_202202_on_the_application_of_article_60_gdpr_en.pdf
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/letters/edpb-letter-eu-commission-procedural-aspects-could-be_en
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/letters/edpb-letter-eu-commission-procedural-aspects-could-be_en
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving/een-loketmechanisme-onestopshop
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=267405&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=365738
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Het Europese Hof acht de doeleinden verenigbaar. Zij verwijst in dit verband 
onder meer naar de criteria zoals genoemd in artikel 6 lid 4 van de AVG. In 
het licht van deze criteria merkt het Hof op dat het uitvoeren van tests en het 
herstellen van fouten in het abonneebestand concreet verband houdt met 
de uitvoering van abonnementsovereenkomsten van particuliere klanten, 
aangezien dergelijke fouten negatieve gevolgen kunnen hebben ten 
aanzien van de contractueel overeengekomen dienst waarvoor de gegevens 
aanvankelijk zijn verzameld. Deze verwerking wijkt dus niet af van de legitieme 
verwachtingen van deze klanten met betrekking tot het latere gebruik van hun 
persoonsgegevens.  

Het Europese Hof merkt daarbij wel op dat uit de verwijzingsbeslissing van de 
Hongaarse rechter niet blijkt dat de persoonsgegevens gevoelig zouden zijn 
geweest of dat de verdere verwerking ervan als zodanig schadelijke gevolgen 
voor de abonnees zou hebben gehad of niet gepaard ging met passende 
waarborgen. Dit suggereert dat het oordeel van het Europese Hof anders had 
kunnen uitvallen wanneer voorgaande omstandigheden wel aan de orde waren 
geweest.  

Opslagbeperking 
De tweede vraag die voorligt is of de opslag door Digi van persoonsgegevens 
van klanten in een testdatabase te verenigen valt met het beginsel van 
opslagbeperking.  

Het beginsel van opslagbeperking vereist dat de verwerkingsverantwoordelijke 
in staat is om aan te tonen dat de persoonsgegevens niet langer worden 
bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden 
waarvoor zij oorspronkelijk zijn verzameld of nadien zijn verwerkt.  

Daarvan is in dit geval geen sprake. Digi heeft immers zelf aangegeven dat 
de in de testdatabank opgeslagen persoonsgegevens van sommige van haar 
particuliere klanten na de uitvoering van de tests en het herstellen van de 
fouten niet zijn gewist, als gevolg van onoplettendheid. De persoonsgegevens 
zijn kortom langer bewaard dan noodzakelijk om de tests uit te voeren en 
fouten te herstellen. Het Europese Hof oordeelt dan ook dat Digi in strijd heeft 
gehandeld met het beginsel van opslagbeperking.

Conclusie 
Dit arrest leidt niet tot de conclusie dat ‘echte’ persoonsgegevens standaard 
mogen worden gebruikt in testomgevingen voor foutherstel. Het betekent wel 
dat het voorgaande niet is uitgesloten. 

Of het gebruik van persoonsgegevens zonder toestemming van betrokkenen is 
toegestaan zal afhangen van de omstandigheden van het geval, waarbij in elk 
geval moet worden getoetst of het beginsel van doelbinding zich daartegen 
verzet. In dat kader moet onder meer rekening worden gehouden met:  
• ieder verband tussen de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn 

verzameld, en de doeleinden van de voorgenomen verdere verwerking; 
• het kader waarin de persoonsgegevens zijn verzameld, met name wat de 

verhouding tussen de betrokkenen en de verwerkingsverantwoordelijke 
betreft;

• de aard van de persoonsgegevens, met name of bijzondere categorieën 
van persoonsgegevens worden verwerkt en of persoonsgegevens over 
strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten worden verwerkt; 

• de mogelijke gevolgen van de voorgenomen verdere verwerking voor de 
betrokkenen; en 

• het bestaan van passende waarborgen, waaronder eventueel versleuteling 
of pseudonimisering.

Komt u op basis van voorgenoemde criteria tot de conclusie dat het gebruik 
van “echte” persoonsgegevens verenigbaar is met het oorspronkelijke doel van 
gegevensverzameling? Dan bent u er nog niet!  

Deze zaak is daarvan een goed voorbeeld. Digi vergat immers om de 
testdatabase tijdig te verwijderen en handelde als gevolg daarvan alsnog 
in strijd met de AVG. Dit kwam aan het licht als gevolg van een datalek. Dat 
verbaast overigens niet. Testomgevingen zijn vaak minder goed beveiligd dan 
productieomgevingen, waardoor de kans op een datalek groter is.  

Weeg kortom altijd af of het gebruik van echte persoonsgegevens absoluut 
noodzakelijk is om uw doel te bereiken. Is het dat niet? Gebruik dan ‘dummy 
data’ om uw testen uit te voeren. Daarmee voorkomt u veel onnodige risico’s! 
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2. NATIONAAL NIEUWS
Hoogtepunten: 

 • Overheid gaat meer doen om problemen algoritmen te voorkomen
 • AP waarschuwt voor ongekende massasurveillance door banken door nieuwe wet  
  voor aanpak witwassen

2.1 Overheid gaat meer doen om problemen algoritmen te 
voorkomen

“Om te voorkomen dat burgers in de problemen komen als gevolg van 
verkeerd gebruik van algoritmen, gaat de overheid snel maatregelen nemen”, 
schrijft staatssecretaris Van Huffelen van digitalisering aan de Tweede Kamer. 
Het uitgangspunt daarbij is dat burgers zelf regie moeten kunnen houden over 
hun digitale leven en de digitale wereld ook moeten kunnen vertrouwen.  

De verschillende speerpunten die genoemd worden om dit te bewerkstelligen 
zijn het aanstellen van een algoritmetoezichthouder, transparantie over 
het gebruik van algoritmen en effectieve Europese regelgeving. Uit de 
begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor 2023 blijkt dat de 
toezichthoudende taken (vanaf naar verwachting volgend jaar) ondergebracht 
zullen worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De overheid benadrukt dat 
algoritmen de rechten van mensen moeten respecteren en dat de overheid 
daar een voorbeeldfunctie in heeft.  

Het Rathenau Instituut heeft op verzoek van Van Huffelen onderzoek gedaan 
naar de bescherming van mensenrechten bij de inzet van algoritmen door 
de overheid en kwam daarbij tot de conclusie dat de overheid zich ‘moet 
baseren op heldere juridische eisen en ethische beginselen, die overal 
eenduidig worden toegepast’. Er zijn op het moment verschillende richtlijnen 
en methoden ontwikkeld om algoritmen te toetsen. Meer stroomlijning en 
prioritering is nodig om te komen tot een implementatiekader. 

Naast mogelijke negatieve effecten van algoritmen vraagt Van Huffelen ook 
aandacht voor de positieve effecten. Zo kunnen algoritmen bijvoorbeeld 
worden ingezet om armoede en problematische schulden te bestrijden.  

Er wordt gekeken naar de manieren waarop effectief toezicht op algoritmen 
kan worden opgezet binnen de overheid. Niet alleen voor de ontwikkeling 
en implementatie van algoritmen, maar ook voor de continue toetsing van 
algoritmen op zaken als datakwaliteit, proportionaliteit en mogelijke bias. De 
focus ligt vooralsnog op ‘hoog risico’ algoritmen, al wordt er niet genoemd wat 
daar precies onder wordt verstaan.   

In november volgt naar verwachting de ‘werkagenda Digitalisering’, met daarin 
een uitwerking van de ambities van het kabinet rond dit thema. Het kabinet 
zal daarin waarschijnlijk benoemen dat er een algoritmeregister komt en er zal 
meer duidelijkheid komen over het implementatiekader ‘inzet van algoritmen’.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/10/07/overheid-gaat-meer-doen-om-problemen-algoritmen-te-voorkomen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/begrotingen/2022/09/20/vi-justitie-en-veiligheid-rijksbegroting-2023
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2.2 AP waarschuwt voor ongekende massasurveillance door 
banken door nieuwe wet voor aanpak witwassen

In een recent advies waarschuwt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) dat het 
conceptwetsvoorstel ‘Plan van aanpak witwassen’ potentieel tot ongekende 
massasurveillance door banken kan leiden indien de geuite bezwaren niet 
worden weggenomen. Het conceptwetsvoorstel ‘Plan van aanpak witwassen’ 
maakt het onder meer mogelijk om alle banktransacties van alle Nederlandse 
rekeninghouders in één gecentraliseerde database te monitoren, met gebruik 
van algoritmen. Momenteel controleren banken transacties en mogelijke 
verbanden met witwassen of financiering van terrorisme op een individuele 
basis en maken daarbij melding bij autoriteiten van eventuele ongebruikelijke 
transacties. Het conceptwetsvoorstel beoogt dit proces efficiënter te laten 
verlopen, aangezien deze onderzoeken door banken momenteel voor veel 
mensen erg ingrijpend en ingewikkeld zijn.  

Volgens de AP maken de voorgestelde regels echter een vergaande inbreuk 
op de bescherming en vertrouwelijkheid van klantgegevens en zou het 
voorgestelde systeem ruimte maken voor een bancair sleepnet. De banken 
noemen het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens teleurstellend en 
stellen dat de AP met haar stellingname het belang van het voorkomen van 
crimineel gebruik van het financiële systeem door particulieren en bedrijven 
niet lijkt mee te wegen. Volgens de AP zouden banken echter door deze regels 
vergaande bevoegdheden krijgen waarmee zij voor het eerst het betaalgedrag 
van alle Nederlanders op één gezamenlijke plek kunnen verzamelen en 
monitoren. In de praktijk kan dit er potentieel toe leiden dat mensen geheel 
ten onrechte toegang verliezen tot hun bankrekening. Daarnaast spelen 
privacyrechtelijke aspecten ook een rol daar banken de monitoring zullen 
uitbesteden aan een derde partij die gebruikmaakt van algoritmen en banken 
klantgegevens met elkaar zullen uitwisselen.  

Volgens de AP staan deze risico’s niet in verhouding tot het doel van het 
wetsvoorstel. Volgens de AP zou goede wetgeving moeten bijdragen aan 
het aanpakken van witwassen zonder daarbij onnodig de grondrechten 
van alle burgers in te perken. Eerdere Europese en nationale maatregelen 
om witwassen te voorkomen zijn in het verleden bekritiseerd vanwege 
de vergaande inbreuk die zij maken op de privacy van burgers; het 
conceptwetsvoorstel ‘Plan van aanpak witwassen’ roept deze kritiek wederom 
in het leven.

3. NATIONALE RECHTSPRAAK

Hoogtepunten: 

 • Ziekenhuis aansprakelijk voor niet treffen van passende maatregelen ten aanzien  
  van controle van de logging
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https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/nieuwe-wet-opent-deur-naar-ongekende-massasurveillance-door-banken
https://www.security.nl/posting/772069/Banken+noemen+waarschuwing+Autoriteit+Persoonsgegevens+teleurstellend
https://www.security.nl/posting/772069/Banken+noemen+waarschuwing+Autoriteit+Persoonsgegevens+teleurstellend
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3.1 Ziekenhuis aansprakelijk voor niet treffen van passende 
maatregelen ten aanzien van controle van de logging

Feiten  
Deze zaak heeft betrekking op eiseres, die vanaf 1991 tot en met 2018 diverse 
keren als patiënt is behandeld in het Bravis Ziekenhuis. In 2018 brengt de 
ex-partner van eiseres onverwachts een boek uit over de echtscheiding 
en echtscheidingsperikelen tussen hem en eiseres. Het boek bevat zowel 
medische- als geheime adresgegevens van eiseres. Deze gegevens blijken 
te zijn verzameld door de huidige partner van de ex-partner, tijdens haar 
werkzaamheden als medewerkster bij het Bravis ziekenhuis. Uit logging-
gegevens blijkt dat de huidige partner langdurig en meermalen onrechtmatig 
het patiëntendossier van eiseres heeft ingezien. Eiseres stelt het Bravis 
ziekenhuis aansprakelijk voor de schade die zij heeft geleden wegens het 
onvoldoende beschermen van haar medische en geheime adresgegevens. 

Rechtsvraag 
Is het Bravis Ziekenhuis aansprakelijk voor het onvoldoende beschermen van 
de medische- en geheime adresgegevens van eiseres? 

Oordeel rechter 
De rechtbank overweegt dat de normen van de NEN certificering bepalen dat 
logbestanden van een systeem regelmatig behoren te worden beoordeeld. 
Hiervoor dient er sprake te zijn van een systematische, consequente controle 
van alle logging. Een steekproefsgewijze controle en/of een controle op basis 
van klachten is onvoldoende om hier invulling aan te geven. In 2013 heeft de 
Autoriteit Persoonsgegevens (toen College Bescherming Persoonsgegevens) 
deze uitgangspunten expliciet in een rapport over de beveiliging van 
patiëntendossiers neergelegd. Hieruit vloeit voort dat deze maatstaf (ook) 
tijdens de periode van 2014 tot en met 2018 van toepassing was. 

Volgens de rechtbank heeft het Bravis ziekenhuis in de genoemde periode 
niet aan deze geldende maatstaf voldaan. Het ziekenhuis had gedurende de 
genoemde periode geen controle beleid vastgelegd. Medewerkers hebben 
daardoor zelf invulling moeten geven aan de controle van de logging. Uit de 
feitelijke omstandigheden blijkt dat de logging van de patiëntendossiers die 
door medewerkers met onbegrensde toegang zijn ingezien, in het geheel niet 
werden gecontroleerd. Daarnaast werden er maandelijks steekproefsgewijs 
slechts twee patiëntendossiers gecontroleerd. Hieruit vloeit voort dat er geen 
sprake was van een systematische en risicogerichte controle. Bovendien was 
deze controle naar omvang onvoldoende, gelet op de schaal van verwerkingen 
in het ziekenhuis.  

Het Bravis ziekenhuis heeft in de genoemde periode onvoldoende passende 
maatregelen getroffen ten aanzien van de controle van logging. Volgens de 
rechtbank vormt logging een van de belangrijkste beveiligingseisen voor 
het beschermen van persoonlijke gezondheidsinformatie. De rechtbank 
concludeert dan ook dat gegeven de situatie, waarin over een periode van vier 
jaar het patiëntendossier veelvuldig onrechtmatig is ingezien, er niet is voldaan 
aan de eerder genoemde normen en aan artikelen 13 van de Wet bescherming 
persoonsgegevens (WBP) en 32 van de AVG. 

4. WERELDWIJDE ONTWIKKELINGEN
Hoogtepunten: 

 • Het Britse ICO publiceert richtsnoeren over PET’s
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https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2022:5457&showbutton=true&keyword=avg
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4.1 Het Britse ICO publiceert richtsnoeren over PET’s

Organisaties zijn verplicht om op grond van de AVG aan te tonen dat zij bij de 
verwerking van persoonsgegevens een ‘gegevensbescherming door ontwerp 
en door standaardinstellingen (Privacy by Design & Default)’ benadering 
hanteren. ‘Data protection by design’ houdt in dat een organisatie bij het 
ontwerp rekening houdt met de privacy van betrokkenen en Privacy by Default 
houdt in dat standaardinstellingen in bijvoorbeeld applicaties standaard op de 
meest privacy-vriendelijke manier staan ingesteld.  

Privacy-enhancing technologies (PET's) kunnen hen daarbij helpen. Het gaat 
om een combinatie van software- en hardwareoplossingen die kunnen worden 
gebruikt om een specifieke gegevensbeschermingsfunctie te bieden en/of 
de privacyrisico's voor de betrokkenen te minimaliseren. Ook al maakt het 
Verenigd Koninkrijk niet langer deel uit van de EU, biedt de onlangs door het 
ICO uitgebrachte gids over dit onderwerp organisaties de nodige duidelijkheid 
en richtsnoeren om PET's effectief in de praktijk toe te passen.  

Volgens de Britse toezichthouder (ICO) kunnen PET's zoals differentiële 
privacy, homomorfe encryptie en vertrouwde uitvoeringsomgevingen worden 
gebruikt om de identificeerbaarheid van personen te verminderen, gegevens 
te verbergen en af te schermen en de toegang tot gegevens te splitsen of 
te controleren. Daarom kunnen zij organisaties helpen de beginselen van 
doelbinding, gegevensminimalisering en beveiliging en vertrouwelijkheid 
na te leven. Bovendien kunnen datasets worden geanalyseerd, gedeeld en 
gekoppeld, zodat organisaties waardevolle inzichten kunnen verwerven in 
persoonlijke gegevens, zonder daarbij de privacy van het individu te schenden. 
PET's kunnen in sommige gevallen zelfs bijdragen tot anonimisering. Om deze 
reden zijn zij vooral nuttig in de context van cloud computing en toepassingen 
op het gebied van kunstmatige intelligentie, omdat daarbij gegevens op grote 
schaal worden verwerkt. 

PET's mogen echter niet worden gezien als een wondermiddel voor de 
naleving van de AVG en sommige risico’s die in dit kader spelen, moeten 
worden overwogen voordat ze in de praktijk worden toegepast. PET’s vereisen 
een hoog niveau van expertise om correct te worden geconfigureerd en 
zonder die expertise kan het voor een organisatie moeilijk zijn om ze correct 
te implementeren. Om deze reden moeten organisaties van geval tot geval 
nagaan of het wenselijk is om PET’s toe te passen en ten aanzien hiervan 
kunnen middels een DPIA nadere beslissingen genomen worden. Een 
dergelijke DPIA dient gebaseerd te zijn op de aard, de omvang en de context 
van de activiteit en de risico's voor de rechten van de betrokkenen, naast de 
stand van de techniek en de werkelijke kosten van de uitvoering van PET's. 

Het belang van PET's zal in de nabije toekomst in rap tempo toenemen, zeker 
nu de concept AI-wet, de Data Governance Act en de voorstellen voor de 
ePrivacy-verordening en de Data Act de nadruk op de naleving van de privacy- 
en gegevensbeschermingsverplichtingen benadrukken.

https://ico.org.uk/media/about-the-ico/consultations/4021464/chapter-5-anonymisation-pets.pdf
https://ico.org.uk/media/about-the-ico/consultations/4021464/chapter-5-anonymisation-pets.pdf

