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 VOORWOORD 

Beste lezer, 

Het	is	alweer	de	laatste	maand	van	2022.	Ook	deze	maand	hebben	wij	een	aantal	
interessante	ontwikkelingen	voor	u	opgenomen	in	dit	kennisdocument.	Wij	wensen	
u	alvast	veel	leesplezier	en	een	fijne	afsluiting	van	wat	opnieuw	een	bewogen	jaar	is	
gebleken op het gebied van privacy en gegevensbescherming.

Op	de	valreep	van	dit	jaar,	heeft	de	Europese	Commissie	haar	lang	verwachte	
ontwerpbesluit van het ‘EU-US Data Privacy Framework’ (DPF) gepubliceerd. Met deze 
ontwikkeling is het formele startsein gegeven voor de goedkeuringsprocedure. U kunt 
hier in deze versie van het kennisdocument uiteraard meer over lezen. Vervolgens 
nemen	wij	u	mee	in	de	recent	gepubliceerde	concept	EDPB-aanbevelingen	voor	
het gebruik van Binding Corporate Rules (BCRs). De aanbevelingen zien met name 
op het aanpassen van de bestaande vereisten ten gevolge van de Schrems II-
uitspraak. Ook is er sprake van een nieuw geïntroduceerd aanmeldformulier dat het 
BCR-aanmeldproces in alle EU-lidstaten verder dient te harmoniseren. Ook nemen 
wij	u	onder	andere	mee	in	een	reeks	EU	ontwikkelingen	op	het	gebied	van	de	
Europese digitale identiteit, EDPB-aanbevelingen rondom datalekken en leidende 
toezichthouders en de AI-verordening.

Op	nationaal	niveau	staan	we	stil	bij	de	wijziging	van	de	Uitvoeringswet	Algemene	
verordening gegevensbescherming en enkele andere wetten in verband met het 
stroomlijnen	en	actualiseren	van	het	gegevensbeschermingsrecht	in	Nederland.	Op	2	
december	is	de	‘Verzamelwet’	namelijk	met	de	Tweede	Kamer	gedeeld.	

Wij	sluiten	het	laatste	kennisdocument	van	dit	jaar	af	door	een	blik	te	werpen	op	de	
gestaag	toenemende	handhaving	van	de	AVG,	een	trend	waarvan	wij	verwachten	dat	
deze in 2023 alsmaar zal doorzetten. 

Tot	in	het	nieuwe	jaar!

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: 

 • Het ontwerpbesluit van het ‘EU-US Data Privacy Framework’ (DPF) is    
  gepubliceerd. Wat nu?
 • Nieuwe EDPB-aanbevelingen voor Binding Corporate Rules (BCRs)
	 •	 EDPB	publiceert	bijgewerkte	richtsnoeren	voor	de	identificatie	van	de	leidende		
  toezichthouder en melding inbreuk in verband met persoonsgegevens
 • Ontwikkelingen op het gebied van de AI-verordening
 • Naderende deadline voor het afsluiten van de nieuwe SCCs
	 •	 EU-landen	onderschrijven	overeenkomst	over	Europese	digitale	identiteit
 • Hof van Justitie verwerpt beroep van Whatsapp tegen bindend besluit Europees  
  Comité voor gegevensbescherming
 • Hof van Justitie bepaalt dat Google aantoonbaar neppe resultaten moet wissen

     

https://www.considerati.com/nl/contact/
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1.1 Het ontwerpbesluit van het ‘EU-US Data Privacy 
Framework’ (DPF) is gepubliceerd. Wat nu?

Op 13 december heeft de Europese Commissie (EC) het formele startsein 
gegeven voor de vaststelling van een adequaatheidsbesluit voor het ‘EU-US 
Data	Privacy	Framework’	(DPF).	De	EC	heeft	namelijk	het	ontwerpbesluit	van	
het DPF gepubliceerd en gedeeld met de European Data Protection Board 
(EDPB). Het DPF dient de veiligheid van trans-Atlantische doorgiften van 
persoonsgegevens te bevorderen, met inachtneming van de tekortkomingen 
zoals vastgesteld in de Schrems II zaak.

De publicatie van het ontwerpbesluit was de volgende stap die verwacht werd 
nadat in oktober 2022 een Amerikaans Executive Order door president Biden 
was	ondertekend.	De	ondertekening	van	het	Executive	Order	was	op	zijn	
beurt het gevolg van het principeakkoord dat EC president Von der Leyen en 
VS president Biden in maart 2022 hadden aangekondigd. De publicatie van 
het ontwerpbesluit mid december kwam sneller dan initieel verwacht. Wat dit 
betekent, leest u in dit artikel.

Wat bepaalt het ontwerpbesluit?
In het ontwerpbesluit wordt door de EC geconcludeerd dat de VS 
(met inachtneming van het recente Executive Order) een passend 
beschermingsniveau biedt voor persoonsgegevens die vanuit de EU 
aan organisaties in de VS worden doorgegeven, op voorwaarde dat die 
organisaties	in	de	VS	zijn	aangesloten	bij	het	DPF.	Deze	laatste	toevoeging	
is	van	belang,	organisaties	dienen	zich	namelijk	eerst	aan	te	sluiten	bij	het	
DPF	door	zichzelf	te	certificeren.	Het	adequaatheidsbesluit	in	kwestie	is	dus	
niet direct van toepassing op alle entiteiten in de VS. Dat verschilt van andere 
adequaatheidsbesluiten	waarbij	dit	vaak	wel	het	geval	is	en	persoonsgegevens	
direct	kunnen	worden	doorgegeven	aan	het	derde	land,	zoals	bijvoorbeeld	
recentelijk	bij	het	adequaatheidsbesluit	voor	het	VK.

Is het aansluiten bij het DPF verplicht als het gaat om doorgiften naar de 
VS?
Het	aansluiten	bij	het	DPF	is	voor	organisaties	geen	verplichting.	Organisaties	
in	de	VS	zijn	vrij	om	te	bepalen	of	zij	zich	willen	aansluiten	bij	het	DPF	
door	zichzelf	te	certificeren.	Doen	zij	dit	niet,	dan	zullen	zij,	voor	zover	zij	
persoonsgegevens vanuit organisaties in de EU ontvangen, gebruik moeten 
maken van één van de andere doorgifte mechanismen die de AVG kent (zoals 
bijvoorbeeld	de	EU	Standard	Contractual	Clauses,	EU	SCCs).	Naar	verwachting	
zullen	lang	niet	alle	organisaties	zich	aansluiten	bij	het	DPF,	mede	gezien	de	
voorbereidingen en maatregelen die door organisaties genomen dienen 
te	worden	voordat	zij	zich	certificeren.	Deze	situatie	was	hetzelfde	onder	de	
voorgangers van het DPF (Safe Harbor en Privacy Shield), waar lang niet alle 
organisaties	ervoor	kozen	om	zich	te	certificeren.

Toch	zal	het	aansluiten	bij	het	DPF	voor	een	groot	aantal	organisaties	wel	
degelijk	de	uitkomst	bieden	voor	de	doorgiften	van	persoonsgegevens	naar	
de	VS.	Voor	organisaties	die	eenmaal	aangesloten	zijn,	en	voor	zover	zij	de	
naleving	met	de	voorwaarden	van	het	DPF	kunnen	blijven	garanderen,	zullen	
doorgiften	tussen	de	EU	en	de	VS	in	beginsel	eenvoudiger	worden.	Daarbij	
komt dat voor doorgiften in het kader van het DPF geen Data Transfer Impact 
Assessments (DTIAs)	vereist	zijn,	iets	wat	organisaties	vandaag	de	dag	veel	
middelen	en	tijd	kost.	

In	hoeverre	het	DPF	ook	daadwerkelijk	een	toekomstbestendige	uitkomst	
biedt,	is	lastig	om	te	voorspellen.	Het	ligt	in	de	lijn	van	verwachting	dat	ook	
het nieuwe DPF in de toekomst onder de loep genomen zal worden door het 
Europees Hof van Justitie, zoals dat voorheen ook gebeurde in de bekende 
Schrems zaken.

Wat biedt het DPF? 
Organisaties in de VS die toetreden tot het DPF zullen zich ertoe verbinden 
een gedetailleerde reeks privacy verplichtingen na te leven, waaronder de 
verplichting om persoonsgegevens te wissen wanneer ze niet langer nodig 
zijn	voor	het	doel	waarvoor	ze	zijn	verzameld,	en	om	de	continuïteit	van	
de bescherming te waarborgen wanneer persoonsgegevens met derden 
worden gedeeld. Ook zullen personen in de EU beschikken over verschillende 
mechanismen	indien	hun	persoonsgegevens	in	strijd	met	het	DPF	worden	
behandeld,	zoals	een	onafhankelijk	geschillenbeslechtingsmechanisme	en	een	
arbitragepanel.

De EC stelt mede dat het rechtskader van de VS voorziet in een aantal 
belangrijke	beperkingen	en	waarborgen	met	betrekking	tot	de	toegang	tot	
gegevens door overheidsinstanties van de VS. Met name op het gebied van 
strafrechtelijke	handhaving	en	nationale	veiligheidsdoeleinden.	De	EC	is	van	
mening dat de toegang tot Europese persoonsgegevens door Amerikaanse 
inlichtingendiensten	beperkt	wordt	tot	wat	noodzakelijk	en	evenredig	is	om	
de nationale veiligheid te beschermen. Voor een meer diepgaand overzicht 
van wat er in het Executive Order is vastgelegd, kunt u hier onze eerdere blog 
lezen.

Samengevat stelt de EC in haar ontwerpbesluit dat het DPF, in combinatie 
met	de	regels	die	zijn	ingevoerd	door	het	Executive	Order,	een	passend	
beschermingsniveau biedt voor persoonsgegevens die vanuit de EU aan 
organisaties in de VS worden doorgegeven.

Wat gebeurt er nu?
Het ontwerpbesluit zal nu de formele goedkeuringsprocedure doorlopen. 
Als eerste stap is het ontwerpbesluit voorgelegd aan de EDPB. Daarna zal het 
ontwerpbesluit goedgekeurd moeten worden door een comité bestaande 
uit vertegenwoordigers van alle EU-lidstaten, waarvan een stemming met 
gekwalificeerde	meerderheid	vereist	is	voor	goedkeuring.	Bovendien	zal	
het Europees Parlement zich uitlaten over het DPF in de vorm van een 
resolutie. Enkel nadat deze procedure is afgerond, kan de EC overgaan tot de 
vaststelling	van	het	definitieve	besluit	inzake	adequaatheid.

https://www.considerati.com/publications/judgement-in-schrems-ii-–-a-clear-departure-from-the-status-quo.html
https://www.considerati.com/publications/standard-contractual-clauses-and-transfer-impact-assessments.html.html
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Considerati zal het bovenstaande goedkeuringsprocedure nauwlettend 
volgen.	Het	zal	met	name	interessant	zijn	om	het	advies	van	de	EDPB	en	
de resolutie van het Europees Parlement in de gaten te houden, gezien de 
invloed	die	zij	hebben	ondanks	hun	niet	bindende	karakter.	In	hoeverre	deze	
invloed	gevolgen	zal	hebben	op	de	uiteindelijke	totstandkoming	van	het	
DPF,	zal	de	komende	maanden	moeten	blijken.	Het	is	de	verwachting	dat	de	
goedkeuringsprocedure	ongeveer	6	maanden	zal	duren.	In	de	tussentijd	zullen	
doorgiften van de EU naar de VS op basis van andere doorgifte mechanismen 
gewaarborgd moeten worden.

1.2 Nieuwe EDPB-aanbevelingen voor Binding Corporate 
Rules (BCRs)

De EDPB heeft nieuwe aanbevelingen gepubliceerd voor het gebruik van 
Binding Corporate Rules (BCRs). Het doel van deze nieuwe aanbevelingen 
is om het bestaande vereisten voor de aanvraag van BCRs en een nieuw, 
standaard aanmeldformulier. 

BCRs zijn	een	instrument	dat	veelal	door	multinationale	bedrijven	wordt	
gebruikt die persoonsgegevens willen doorgeven tussen de verschillende 
vestigingen buiten de EU. De BCRs dienen in dat geval met name als 
een middel om de waarborgen vast te stellen voor de bescherming van 
persoonsgegevens	bij	doorgifte	aan	landen	waar	de	bescherming	van	
persoonsgegevens niet op hetzelfde niveau is als in Europa. Wanneer BCRs 
worden opgesteld, zullen deze conform artikel 47 AVG eerst door de Europese 
privacytoezichthouders, in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens, en 
vervolgens door de EDPB moeten worden goedgekeurd. 

De nieuwe EDPB-aanbevelingen zien met name op het aanpassen van 
de bestaande vereisten ten gevolge van de Schrems II-uitspraak. Het 
nieuw geïntroduceerde aanmeldformulier biedt verder een middel om 
het BCR-aanmeldproces in alle EU-lidstaten te harmoniseren, zodat er 
meer	duidelijkheid	omtrent	deze	procedure	wordt	gecreëerd.	Vooralsnog	
zijn	de	aanbevelingen	van	de	EDPB	alleen	van	toepassing	op	de	
verwerkingsverantwoordelijken	die	een	BCR-aanvraag	doen.	Dit	zal	2023	
worden	uitgebreid,	waardoor	de	aanbevelingen	ook	van	toepassing	zullen	zijn	
op verwerkers die van BCRs gebruik willen maken. 

De	EDPB-aanbevelingen	zijn	nog	niet	definitief	vastgesteld,	maar	staan	tot	en	
met	10	januari	2023 open voor consultatie.

1.3 EDPB publiceert bijgewerkte richtsnoeren voor de 
identificatie van de leidende toezichthouder en melding 
inbreuk in verband met persoonsgegevens

Onlangs heeft de EDPB twee bestaande richtsnoeren voorzien van een update. 
Het gaat om de volgende twee richtsnoeren, waarvan de stukken die voorzien 
zijn	van	een	update	nu	voorliggen	ter	openbare	raadpleging:	1)	Richtsnoeren 
8/2022	betreffende	de	identificatie	van	de	leidende	toezichthouder	van	
een	verwerkingsverantwoordelijke	of	verwerker, en 2) Richtsnoeren 9/2022 
betreffende de melding van inbreuken in verband met persoonsgegevens 
onder de AVG.	Hoewel	de	bestaande	richtsnoeren	niet	ingrijpend	worden	
gewijzigd,	voegen	de	nieuwe	updates	belangrijke	informatie	toe	over	de	rol	of	
de	mogelijkheid	van	uitsluiting	van	een	leidende	toezichthouder.	

Wat	de	identificatie	van	de	leidende	toezichthouder	betreft,	stelt	de	AVG	
in	art.	56	de	hoofdvestiging	van	de	verwerkingsverantwoordelijke	of	de	
verwerker als focuspunt van de beoordeling. De richtsnoeren bepalen 
dat	de	eerste	stap	die	leidt	tot	de	correcte	identificatie	van	de	leidende	
toezichthouden bestaat in het bepalen van de plek van centrale administratie 
van	de	verwerkingsverantwoordelijke	in	de	EER,	voor	zover	een	dergelijke	
plek	bestaat.	Dit	betekent	dat	niet	altijd	de	hoofdvestiging	ook	daadwerkelijk	
de	locatie	is	waar	de	voor	de	verwerkingsverantwoordelijke	het	doel	en	
de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens voor de gehele 
verwerking vaststelt, zoals de AVG impliceert. 

De	plek	van	centrale	administratie	moet	bij	het	identificeren	van	de	leidende	
toezichthouder worden beoordeeld vanuit het punt van de vestiging van de 
verwerkingsverantwoordelijke	die	de	doeleinden	en	middelen	vaststelt	voor	de	
exacte gegevensverwerkingsactiviteiten waarvoor de leidende toezichthouder 
wordt	geïdentificeerd.

In gevallen waarin de plek van centrale administratie van de voor de 
verwerking	verantwoordelijke	niet	in	de	EER	is	gevestigd,	geven	de	
richtsnoeren	een	niet-uitputtende	lijst	van	factoren	die	in	overweging	moeten	
worden	genomen	om	de	belangrijkste	vestiging	te	bepalen:

• Waar worden besluiten over het doel en de middelen van de verwerking 
definitief	goedgekeurd?

• Waar	worden	besluiten	genomen	over	bedrijfsactiviteiten	waarbij	gegevens	
worden verwerkt? 

• Waar	ligt	de	bevoegdheid	om	besluiten	daadwerkelijk	uit	te	laten	voeren?
• Waar bevindt zich de directeur (of directeuren) met algemene 

verantwoordelijkheid	voor	de	grensoverschrijdende	verwerking?
• Waar	is	de	verwerkingsverantwoordelijke	of	de	verwerker	als	onderneming	

geregistreerd, indien het om één grondgebied gaat?

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/nieuwe-edpb-aanbevelingen-voor-binding-corporate-rules-bcr
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/nieuwe-edpb-aanbevelingen-voor-binding-corporate-rules-bcr
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internationaal/binding-corporate-rules
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/documents/public-consultations/2022/recommendations-12022-application-approval-and_en
https://edpb.europa.eu/system/files/2022-10/edpb_guidelines_202208_identifyinglsa_targetedupdate_en.pdf
https://edpb.europa.eu/system/files/2022-10/edpb_guidelines_202208_identifyinglsa_targetedupdate_en.pdf
https://edpb.europa.eu/system/files/2022-10/edpb_guidelines_202208_identifyinglsa_targetedupdate_en.pdf
https://edpb.europa.eu/system/files/2022-10/edpb_guidelines_202209_personal_data_breach_notification_targetedupdate_en.pdf
https://edpb.europa.eu/system/files/2022-10/edpb_guidelines_202209_personal_data_breach_notification_targetedupdate_en.pdf
https://edpb.europa.eu/system/files/2022-10/edpb_guidelines_202209_personal_data_breach_notification_targetedupdate_en.pdf
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De	wijziging	in	de	richtsnoeren	met	betrekking	tot	de	identificatie	van	
de	leidende	toezichthouder,	ziet	op	een	wijziging	wanneer	het	gaat	om	
gezamenlijke	verwerkingsverantwoordelijken.	Terwijl	de	richtsnoeren inzake 
de	verwerkingsverantwoordelijke	en	verwerker	bepalen	dat	gezamenlijke	
verwerkingsverantwoordelijken	moeten	beslissen	wie	wat	doet	in	hun	relatie,	
met	name	wat	betreft	de	naleving	van	de	verantwoordelijkheden	van	de	
verwerkingsverantwoordelijke	onder	de	AVG,	zoals	het	bepalen	van	de	
leidende	toezichthouder,	zijn	de	toezichthoudende	autoriteiten	volgens	de	
wijziging	in	de	richtsnoeren	in	kwestie	niet	aan	dergelijke	afspraken	gebonden.	
Als	zodanig	kunnen	gezamenlijk	verwerkingsverantwoordelijken	niet	besluiten	
één	hoofdvestiging	aan	te	wijzen	die	voor	beide	of	alle	gezamenlijke	
verwerkingsverantwoordelijken	zou	gelden.

Deze	logica	kan	ook	terug	gezien	worden	in	de	bijgewerkte	richtsnoeren	
inzake inbreuken in verband met persoonsgegevens. Het twistpunt daar 
is	dat	verwerkingsverantwoordelijken	en	verwerkers	die	niet	in	de	EER	
zijn	gevestigd	en	die	getroffen	worden	door	een	inbreuk	in	verband	met	
persoonsgegevens,	het	niet	mogelijk	is	om	een	beroep	te	doen	op	het	'one-
stop-shop' mechanisme van de AVG. De update van de richtsnoeren inzake 
inbreuken	in	verband	met	persoonsgegevens,	stelt	dat	dergelijke	organisaties	
elke individuele gegevensbeschermingsautoriteit in elke lidstaat waar de door 
de inbreuk getroffen betrokkenen wonen, in kennis moeten stellen. Dit in plaats 
van alleen de leidende toezichthouder van de lidstaat waar de hoofdvestiging 
zich bevindt. 

Voor organisaties zonder een vestiging in de EER, die enkel een 
vertegenwoordiger	hebben	aangesteld	in	de	EER	in	lijn	met	artikel	27	AVG,	zal	
voorgaande	wijziging	vergaande	(administratieve)	gevolgen	hebben.	Voorheen	
waren	dergelijke	organisaties	namelijk	bevoegd	om	enkel	de	toezichthouder	in	
de lidstaat waar de vertegenwoordiger gevestigd was in kennis te stellen.

1.4 Ontwikkelingen op het gebied van de AI-verordening

In april 2021 heeft de Europese Commissie (hierna: “EC”) een voorstel voor 
een	verordening	tot	de	regulering	van	Artificiële	Intelligentie (hierna: “AI”) 
gepubliceerd. Na verschillende versies van compromisteksten heeft de 
Europese Raad op 6 december 2022 via de werkgroep “Telecommunications 
and Information Society” overeenstemming bereikt over een algemene 
benadering van het voorstel.

Het Europees Parlement heeft het voorstel toegewezen aan de Commissie 
‘Internal Market and Consumer Protection’ en ‘Civil Liberties, Justice and 
Home Affairs’. De twee commissies hebben in april 2022 een ontwerp-verslag 
gepubliceerd met voorstellen voor amendementen op het voorstel en hebben 
sindsdien ook verdere amendementen ingediend. In oktober 2022 hield het 
Parlement een eerste discussieronde over de tekst van het voorstel en onlangs 
meldde Euractive dat	co-rapporteurs	Brando	Benifei	en	Dragoș	Tudorach	een	
nieuwe reeks "compromisamendementen" hebben gedeeld.

Punten van geschil 
Aangezien AI reeds in verschillende aspecten van ons leven is doorgedrongen 
- van medische apparatuur tot misdaadpreventie - doen de complexiteit 
en	de	"black	box"-modaliteiten	van	AI	pertinente	vragen	rijzen	over	de	
gevolgen	ervan	voor	de	mensenrechten	en	het	maatschappelijk	welzijn.	Elk	
beleid	ter	regulering	van	AI	staat	dus	voor	de	uitdaging	om	enerzijds	een	
innovatievriendelijk	klimaat	te	scheppen	en	anderzijds	waarborgen	te	bieden	
tegen	de	potentiële	risico’s	die	gepaard	gaan	met	het	gebruik	van	AI.	De	status	
van de concept AI-verordening in de EU getuigt van dit dilemma. 

Uit	het	wetgevingsproces	rondom	het	voorstel	blijkt	dat	er	consensus	
bestaat over de noodzaak van regulering van AI in het algemeen. Toch 
zijn	er	verschillende	punten	van	zorg	en	onenigheid	tussen	de	wetgevers	
en	belanghebbenden	over	de	eigenlijke	wetstekst.	Enkele	van	de	meest	
omstreden	aspecten	van	het	voorstel	zijn:	de	definitie	van	AI;	vrijstellingen	
in	het	kader	van	de	voorgestelde	verordening;	de	benadering	van	"AI-
systemen voor algemene doeleinden", "realtime biometrische herkenning" 
en	gezichtsherkenning;	transparantieverplichtingen	voor	ontwikkelaars/
aanbieders	en	gebruikers	van	AI;	het	toepassingsgebied	van	"risicovolle	
systemen";	en	administratieve	bepalingen	betreffende	de	uitvoering	en	
handhaving van de voorgestelde verordening.

Wat zijn de volgende stappen?
Nu	de	Europese	Raad	een	algemene	oriëntatie	over	het	voorstel	heeft	
aangenomen, is het wachten op het standpunt van het Europese Parlement 
over het voorstel. 

Zodra het Europees Parlement haar standpunt heeft bepaald, omvatten de 
volgende stappen een eventuele trialoog tussen het Europees Parlement, de 
EC en de Europese Raad om te onderhandelen over een akkoord over de 
definitieve	tekst	van	de	AI-verordening.	Indien	de	onderhandelingen	slagen,	
zullen	het	Europees	Parlement	en	de	Europese	Raad	het	gewijzigde	voorstel	
moeten bekrachtigen. Gezien de politieke en economische implicaties van de 
regulering van AI, zal het nog even duren voordat het voorstel een wet wordt.

Wat betekenen deze ontwikkelingen voor het bedrijfsleven?
Aangezien	het	voorstel	en	de	discussies	daaromtrent	zich	blijven	ontwikkelen,	
is	het	lastig	om	te	voorspellen	hoe	de	definitieve	AI-verordening	eruit	zal	
komen	te	zien.	Er	zijn	echter	bepaalde	aspecten	van	het	voorstel	die	door	
de	vele	versies	van	compromisteksten	en	amendementen	heen	intact	zijn	
gebleven.	Het	is	aannemelijk	dat	deze	aspecten	een	onmisbaar	deel	zullen	
uitmaken	van	de	definitieve	versie	van	de	verordening,	zoals:	
• Een risicogebaseerde benadering van de regulering van AI: 

Aanbieders, ontwikkelaars en gebruikers van AI worden onderworpen aan 
verplichtingen zoals de invoering van "kwaliteitsbeheerssystemen" en de 
naleving van transparantie-eisen, in verhouding tot het "risico" dat aan de 
toepassing	van	dergelijke	AI	verbonden	is.	

• Financiële sancties tegen niet-naleving: Het voorstel voorziet in sancties 
tot	6%	van	de	totale	jaaromzet	van	de	in	gebreke	blijvende	onderneming,	
wat hoger is dan de maximumboete die onder de bestaande wetgeving (en 
zelfs de AVG) wordt opgelegd. In het kader van de AI-verordening worden 
dus	aanzienlijk	hoge	boetes	verwacht.	

https://edpb.europa.eu/system/files/2021-07/eppb_guidelines_202007_controllerprocessor_final_en.pdf
https://edpb.europa.eu/system/files/2021-07/eppb_guidelines_202007_controllerprocessor_final_en.pdf
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving/een-loketmechanisme-onestopshop
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving/een-loketmechanisme-onestopshop
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52021PC0206
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52021PC0206
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/06/artificial-intelligence-act-council-calls-for-promoting-safe-ai-that-respects-fundamental-rights/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/06/artificial-intelligence-act-council-calls-for-promoting-safe-ai-that-respects-fundamental-rights/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CJ40-PR-731563_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-10-05_EN.html
https://www.euractiv.com/section/digital/news/leading-meps-push-for-european-office-to-enforce-the-eus-ai-rulebook/
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• Extraterritoriale toepassing van het voorstel: AI-toepassingen die op 
de EU-markten worden ingevoerd of gebruikt, vallen onder de bepalingen 
van de AI-verordening. In dit opzicht hebben het voorstel en de daarmee 
samenhangende ontwikkelingen betrekking op ontwikkelaars en 
aanbieders van AI in de hele wereld.

Tegen	deze	achtergrond	is	het	raadzaam	voor	bedrijven	om	na	te	gaan	waar	
en	hoe	zij	AI	gebruiken	of	willen	gaan	gebruiken.	Daarnaast	kunnen	zij	het	
best alvast processen voor het ontwerpen en gebruiken van AI vaststellen en 
documenteren, samen met testprocedures die voorafgaand aan dat gebruik 
worden uitgevoerd. Het uitvoeren van risicobeoordelingen naar het voorbeeld 
van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling maar dan voor AI (zoals 
de IAMA), is een praktisch voorbeeld van een proces dat vandaag de dag al 
ingezet kan worden.

1.5 Naderende deadline voor het afsluiten van de nieuwe 
SCCs

In de nasleep van het Schrems II-besluit heeft de Europese Commissie (EC) op 
4	juni	2021	een	reeks	"gemoderniseerde"	standaardcontractbepalingen	(SCCs)	
gepubliceerd. De SCCs fungeren als instrument voor de bescherming van 
persoonsgegevens van personen in de Europese Economische Ruimte (EER) 
bij	doorgifte	van	die	persoonsgegevens	aan	organisaties	in	landen	buiten	de	
EER, waarop de AVG niet direct van toepassing is.  
 
Bij	publicatie	van	de	gemoderniseerde	SCCs	had	de	EC	een	tweetal	
overgangsperioden	vastgesteld,	met	duidelijke	deadlines.	De	eerste	
periode liep tot 27 september 2021, na deze datum moesten organisaties 
bij	het	afsluiten	van	nieuwe	contracten	met	SCCs,	verplicht	de	nieuwe	SCCs	
gebruiken.

De tweede periode liep tot 27 december 2022, deze datum was toegekend 
als uiterste datum voor de geldigheid van contracten met oude SCCs. Vanaf 
28 december 2022 zullen alle doorgiften van persoonsgegevens op basis 
van de oude versie van de SCCs niet langer in overeenstemming met de AVG 
zijn.	Dergelijke	doorgiften	op	basis	van	de	oude	SCCs	zijn	na	deze	datum	niet	
langer	legitiem.	Organisaties	die	momenteel	dergelijke	gegevensdoorgiften	
verrichten	zijn	dus	verplicht	om	alle	bestaande	contracten	uiterlijk op 27 
december 2022	te	wijzigen	en	te	vervangen	met	de	gemoderniseerde	SCCs.	

Organisaties	die	hun	SCCs	bijwerken,	doen	er	goed	aan	om	de	volgende	
punten in overweging te nemen in het kader van doorgiften: 

• alle gevallen van doorgiften van gegevens naar derde landen in kaart 
brengen en de rol van de gegevensexporteur en -importeur bepalen, 
alsmede	de	omvang	van	elke	doorgifte;	

• herziening	van	de	rechtsgrondslag	en	het	instrument	waarop	een	dergelijke	
doorgifte	is	gebaseerd,	in	de	zin	van	artikel	44	en	hoofdstuk	V	van	de	AVG;

• wanneer voor een doorgifte een beroep wordt gedaan op oude SCCs, het 
contract	wijzigen	en	de	gemoderniseerde	SCCs	en	bijlagen	afsluiten	voor	
eind	2022;	

• het uitvoeren van een Data Transfer Impact Assessment (DTIA) voor 
doorgiften	die	gebaseerd	zijn	op	artikel	46	AVG	(waaronder	SCCs).	De	
bevindingen van de DTIA zorgvuldig documenteren en implementeren van 
eventueel vereiste aanvullende maatregelen.

1.6 EU-landen onderschrijven overeenkomst over Europese 
digitale identiteit

Eerder deze maand heeft de Raad van de EU een algemene	oriëntatie	
vastgesteld over de voorgestelde verordening betreffende het kader voor 
een Europese digitale identiteit ("eID").	Het	voorstel	strekt	tot	wijziging	
van de verordening van	2014	betreffende	elektronische	identificatie	en	
vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt (eIDAS-
verordening), die de basis heeft gelegd voor een veilige toegang tot openbare 
diensten	en	het	verrichten	van	grensoverschrijdende	onlinetransacties	in	de	
EU. 

De herziene verordening moet garanderen dat iedereen toegang heeft tot 
betrouwbare	en	veilige	elektronische	identificatie	en	verificatie	met	behulp	van	
een	persoonlijke	digitale	portemonnee	op	een	mobiel	apparaat.	Volgens	het	
voorstel	moeten	de	EU-lidstaten,	na	certificering,	een	digitale	portemonnee	
uitgeven	in	het	kader	van	een	eID-regeling,	op	basis	van	gemeenschappelijke	
technische normen. Naast het voorstel is er een eID-aanbeveling voor de 
ontwikkeling van een toolbox die bedoeld is om de vereiste technische 
architectuur op te zetten, de uitvoering van de verordening te versnellen, 
versnippering te voorkomen en de lidstaten richtsnoeren te verstrekken.
 
De eID-portefeuille zal de vorm aannemen van een smartphone-app. Het 
voorstel	definieert	de	portemonnee	als	"een	product	en	dienst	waarmee	
de gebruiker identiteitsgegevens, referenties en attributen in verband met 
zijn	identiteit	kan	opslaan,	op	verzoek	kan	verstrekken	aan	derden	en	kan	
gebruiken	voor	authenticatie,	online	en	offline,	voor	een	dienst	overeenkomstig	
de	verordening;	en	gekwalificeerde	elektronische	handtekeningen	en	
zegels kan aanmaken". De portemonnee moet voldoen aan de vereisten 
van artikel 8 van de eIDAS-verordening met betrekking tot een "hoog" 
betrouwbaarheidsniveau, hetgeen betekent dat de eID-portefeuille een hoge 
mate van vertrouwen biedt dat een persoon die een bepaalde identiteit claimt, 
ook	daadwerkelijk	die	persoon	is,	en	dat	er	technische	specificaties,	normen,	
procedures	en	controles	zijn	om	misbruik	of	wijziging	van	de	geclaimde	
identiteit te voorkomen. 

Wat	betreft	de	kennisgeving	aan	de	‘relying	parties’	(de	natuurlijke	of	
rechtspersoon	die	vertrouwt	op	elektronische	identificatie),	waarmee	de	relying	
party	zijn	voornemen	kenbaar	maakt	om	te	vertrouwen	op	de	eID-portefeuille,	
is het voorstel van mening dat dit proces eenvoudig, kosteneffectief en 
risicoproportioneel	moet	zijn,	met	minimale	informatie	die	wordt	verstrekt	voor	
de	authenticatie	van	de	portefeuille.	In	specifieke	omstandigheden,	zoals	de	
verwerking	van	bijzondere	categorieën	persoonsgegevens,	kan	een	speciale	
regeling	nodig	zijn	in	de	vorm	van	een	strenger	authenticatieproces.	Het	
voorstel draagt ENISA, het cyberbeveiligingsagentschap van de EU, op om een 
certificatieregeling	voor	de	eID-portefeuille	uit	te	vaardigen	in	het	kader	van	de	
EU-wet inzake cyberbeveiliging.

https://commission.europa.eu/publications/standard-contractual-clauses-controllers-and-processors-eueea_en
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14959-2022-INIT/en/pdf
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5d88943a-c458-11eb-a925-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-digital-identity_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&from=EN
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/trusted-and-secure-european-e-id-recommendation?pk_source=ec_newsroom&pk_medium=email&pk_campaign=dae%20Newsroom
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De	ontwerpverordening	zorgt	voor	interoperabiliteit	voor	techbedrijven	
die	in	het	kader	van	de	wet	op	de	digitale	markten	als	poortwachters	zijn	
aangewezen.	Deze	bedrijven	moeten	zorgen	voor	een	kosteloze	en	effectieve	
interoperabiliteit voor hun besturingssystemen, apparaten en diensten op 
hetzelfde niveau als hun eigen producten en diensten, met betrekking tot het 
gebruik van de eID-portefeuille.
 
Wat Nederland betreft, werd het reeds bestaande ‘DigiD’ geïntegreerd in 
de eIDAS-verordening zodat DigiD-gebruikers online overheidsdiensten 
kunnen gebruiken in andere landen binnen de EER. Nederland staat te boek 
als ‘minder volwassen’ als het gaat om digitale identiteit. Minder dan 40% van 
Nederlandse burgers maakt actief gebruik van digitale identiteitssystemen, 
zoals DigiD. 

1.7 Hof van Justitie verwerpt beroep van Whatsapp tegen 
bindend besluit Europees Comité voor gegevensbescherming

Feitelijke achtergrond
In december 2018 startte de Ierse Data Protection Commission (DPC) een 
procedure tegen Whatsapp Ireland Ltd. (Whatsapp). De procedure betrof het 
vermeende gebrek aan naleving door Whatsapp van de in de AVG voorziene 
transparantieverplichtingen	bij	haar	verwerking	van	persoonsgegevens	van	
personen,	specifiek	onder	de	artikelen	12,	13	en	14	AVG.	Een	reeks	klachten	
van "gebruikers en niet-gebruikers" van Whatsapp en verzoeken van een 
Duitse autoriteit voor gegevensbescherming vormden de aanleiding voor deze 
actie van de DPC, die optreedt als leidende toezichthoudende autoriteit (LSA) 
voor Whatsapp. 

In	lijn	met	de	procedure	van	artikel	60	AVG	heeft	de	DPC	in	december	
2020 haar ontwerpbesluit aan de betrokken toezichthoudende autoriteiten 
(CSA's) voorgelegd en hun advies gevraagd. Aangezien enkele van de 
CSA's bezwaar maakten tegen bepaalde aspecten van het ontwerpbesluit 
en er geen consensus tussen de autoriteiten bestond, heeft de DPC de zaak 
overeenkomstig artikel 60, lid 4, AVG doorverwezen naar het Europees Comité 
voor gegevensbescherming (EDPB). 

In	juli	2021	heeft	het	EDPB,	overeenkomstig	het	
geschillenbeslechtingsmechanisme van artikel 65 AVG, een bindend besluit 
vastgesteld met betrekking tot de relevante bezwaren van de CSA's tegen het 
ontwerpbesluit van het DPC. Op basis hiervan heeft de DPC in augustus 2021 
een	eindbeschikking	tegen	Whatsapp	uitgevaardigd,	waarin	zij	Whatsapp	
aansprakelijk	stelt	voor	niet-naleving	van	zijn	transparantieverplichtingen	uit	
hoofde van de AVG. In deze eindbeschikking heeft de DPC WhatsApp gelast 
om	binnen	een	termijn	van	drie	maanden	bepaalde	maatregelen	te	nemen	
om de naleving van de geschonden bepalingen van de AVG te waarborgen. 
Daarnaast kreeg Whatsapp vier administratieve boetes opgelegd ter waarde 
van	225	miljoen	euro.

Zaak 
Whatsapp heeft de geldigheid van de bestreden beschikking aangevochten 
bij	het	Hof	van	Justitie	van	de	Europese	Unie	(HvJEU)	en	verzocht	om	
nietigverklaring	ervan,	onder	meer	op	grond	dat	het	EDPB	zijn	bevoegdheden	
op grond van de AVG heeft overschreden en dat de bestreden beschikking in 
strijd	is	met	de	bepalingen	van	de	AVG	en	het	Handvest	van	de	grondrechten	
van de EU.

Besluit
Opvallend is dat op 7 december 2022 het HvJEU haar uitspraak publiceerde 
waarin het beroep van WhatsApp tegen het ontwerpbesluit als "niet-
ontvankelijk"	werd	verklaard.	Dit	is	de	eerste	keer	dat	het	HvJEU	uitspraak	
doet over een beroep tot nietigverklaring van een bindende beslissing van het 
EDPB op grond van de AVG. De voornaamste reden die het HvJEU voor haar 
uitspraak aanvoert, is dat het beroep van Whatsapp niet voldoet aan de criteria 
van artikel 263 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
(VWEU), gezien de beschikking op zichzelf de rechtspositie van Whatsapp niet 
wijzigt.	Dit	komt	doordat	de	bestreden	beschikking	weliswaar	bindend	was	
voor de DPC en de CSA’s maar i) geen directe verplichtingen voor Whatsapp 
creëerde,	en	ii)	de	DPC	nog	steeds	de	discretionaire	bevoegdheid	had	om	de	
bestreden beschikking op te nemen of verder aan te vechten. 

1.8 Hof van Justitie bepaalt dat Google aantoonbaar neppe 
resultaten moet wissen

Het Europese Hof van Justitie (hierna: HvJEU) heeft geoordeeld dat 
Google	zoekresultaten	moet	verwijderen	als	die	aantoonbaar	nep	zijn en 
verduidelijkt	daarmee	verder	de	toepassing	van	het	al	langer	geldende	
Europese 'recht op vergetelheid' zoals neergelegd in artikel 17 AVG, dat 
verwerkingsverantwoordelijken	verplicht	achterhaalde	of	onjuiste	gegevens	te	
verwijderen.	

De	zaak	bij	het	HvJEU	betrof	twee	Duitse	directeuren	van	een	groep	
investeringsmaatschappijen	die	Google,	ten	eerste,	hadden	verzocht	
zoekresultaten	te	verwijderen	waarin	hun	naam	werd	gekoppeld	aan	bepaalde	
artikelen	die	waren	gepubliceerd	op	een	journalistieke	webpagina	en	waarin	
kritiek werd geuit op het investeringsmodel van de groep en, ten tweede, 
Google hadden verzocht om miniatuurfoto's van hen uit de zoekresultaten te 
verwijderen.		Google	wees	de	verzoeken	af	omdat	zij,	zo	stelde	zij,	de	juistheid	
van de informatie niet kon beoordelen. De directeuren stapten daarop naar de 
Duitse	rechter	die	op	haar	beurt	advies	vroeg	aan	het	HvJEU	ter	verduidelijking	
van	de	toepasselijke	regels	van	het	gegevensbeschermingsrecht.	Meer	in	het	
bijzonder	betrof	dit	verzoek	om	advies	van	het	HvJEU	de	afweging	van	het	
recht	op	vergetelheid	en	het	recht	op	vrijheid	van	meningsuiting	en	informatie.	

https://www.government.nl/topics/online-access-to-public-services-european-economic-area-eidas/everything-you-need-to-know-about-eidas
https://techmonitor.ai/digital-identity/the-state-of-digital-identity-in-europe
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62021TO0709&from=EN
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=269981&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=77816
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2. NATIONAAL NIEUWS
Hoogtepunten: 

	 •	 Verzamelwet	ingediend	bij	de	Tweede	Kamer	

Het	HvJEU	haalde	bij	de	behandeling	hiervan	haar	eerdere	uitspraken	
aan voor wat betreft de vaststelling van de rol van Google als 
verwerkingsverantwoordelijke	en	de	kwalificering	van	de	omgang	met	
persoonsgegevens via haar zoekmachine als verwerkingen in de zin van de 
AVG	en	benadrukte	daarbij	dat	de	verwerkingen	via	de	zoekmachine	van	
Google plaatsvinden bovenop de door webredacteuren verrichte verwerking 
van persoonsgegevens. Het HvJEU stelt daarnaast dat de verwerkingen via de 
zoekmachine	van	Google	van	doorslaggevend	belang	zijn	bij	de	wereldwijde	
verspreiding van gegevens en dat “de ordening en samenvoeging van de op 
het internet gepubliceerde informatie die de zoekmachine tot stand brengt om 
de	gebruikers	ervan	gemakkelijker	toegang	tot	deze	informatie	te	verschaffen,	
ertoe	leiden	dat	deze	gebruikers,	wanneer	zij	op	de	naam	van	een	natuurlijke	
persoon	zoeken,	via	de	resultatenlijst	een	gestructureerd	overzicht	krijgen	van	
de informatie die op internet over deze persoon is te vinden en daardoor een 
min	of	meer	gedetailleerd	profiel	van	de	betrokkene	kunnen	opstellen”.		

Aangezien de werking van een zoekmachine de eerbiediging van het 
recht	op	privacy	en	gegevensbescherming	aanzienlijk	kan	aantasten,	
is het aan de exploitant van de zoekmachine – hier: Google – als 
verwerkingsverantwoordelijke	om	aan	de	toepasselijke	verplichtingen	
uit	de	AVG	te	voldoen.		Hoewel	de	omvang	van	de	verantwoordelijkheid	
en de concrete verplichtingen van de exploitant van een zoekmachine 
met	zich	meebrengen	dat	deze	niet	verantwoordelijk	is	voor	het	feit	dat	
persoonsgegevens op een door een derde gepubliceerde website staan, maar 
voor het feit dat deze site wordt geïndexeerd, oordeelde het HvJEU nu dat 
Google	inderdaad	zoekresultaten	over	iemand	moet	verwijderen	als	diegene	
aantoont	dat	die	gegevens	onjuist	zijn.

De	bewijslast	ten	aanzien	van	bovenstaande	ligt	bij	de	klagende	partij	
en	hoewel	het	HvJEu	geen	“buitensporige	bewijslast"	verlangt,	moet	wel	
kunnen	worden	aangetoond	dat	het	zoekresultaten	betreft	die	naar	"duidelijk	
inaccurate" informatie leiden. Dat geldt ook voor miniatuurfoto's – in de vorm 
van thumbnails –, aangezien Google deze naar aanleiding van het oordeel van 
het	HvJEU	op	aanvraag	moet	verwijderen,	tenzij	die	miniaturen	noodzakelijk	
zijn	voor	het	recht	op	vrije	informatie	van	internetgebruikers.	In	die	zin	bepaalt	
het	HvJEU	dat	een	verzoek	tot	verwijdering	van	de	inaccurate	informatie	
voor zichzelf moet kunnen spreken en dat waar dit niet het geval is, allereerst 
een uitspraak van de rechter of een privacywaakhond nodig is alvorens tot 
verwijdering	van	de	door	de	zoekmachine	weergegeven	resultaten	kan	worden	
overgegaan.



18 19

2.1 Verzamelwet ingediend bij de Tweede Kamer

Met het oog op de vernieuwing van de UAVG en enkele andere wetten, 
ligt	momenteel	een	wetsvoorstel	voor	de	wijziging	van	de	Uitvoeringswet	
Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: “UAVG”) op tafel, 
de Verzamelwet gegevensbescherming. Dit voorstel is op 2 december 
ingediend	bij	de	Tweede	Kamer	en	bevat	wijzigingen	die	betrekking	hebben	
op	uiteenlopende	onderwerpen,	van	zowel	technische	als	inhoudelijke	aard.	
Wat	betreft	laatstgenoemde	categorie	van	wijzigingen	gaat	het	in	het	bijzonder	
om	wijzigingen	inzake	de	uitoefening	van	rechten	op	basis	van	de	AVG,	het	
bieden	of	verduidelijken	van	grondslagen	voor	de	verwerking	van	(bepaalde	
categorieën	van)	persoonsgegevens	en	andere	specifieke	wijzigingen,	zoals	de	
verplichtingen	van	financiële	ondernemingen	op	het	gebied	van	het	toezicht	
op	transacties.	In	het	kader	van	laatstgenoemde	wijziging	wordt	tevens	de	
mogelijkheid	van	geautomatiseerde	besluitvorming	geregeld.

Sinds de meest recente publieke versie van het wetsvoorstel, hebben enkele 
organisaties toelichtingen en adviezen uitgebracht over het wetsvoorstel, 
waaronder ook de Raad van State	(hierna:	“RvS”).	De	wijzingen	die	ten	gevolge	
van	deze	adviezen	en	toelichting	zijn	doorgevoerd	in	het	wetsvoorstel	betreffen	
onder	meer	een	verdere	verduidelijking	omtrent	het	begrip	‘zwaarwegend	
algemeen belang’. 

Ook wordt er, onder andere, meer helderheid geschept ten aanzien van de 
waarborgen	in	het	financiële	domein	en	waar	het	strafrechtelijke	of	bijzondere	
categorieën	persoonsgegevens	betreft.	Verder	wordt	de	delegatiegrondslag	
voor het regelen van gegevensverwerking door commissies en adviescolleges 
verduidelijkt,	is	de	Faillissementswet	aangescherpt	ten	aanzien	van	de	
grondslag voor curatoren om persoonsgegevens te mogen verwerken en is in 
de	Wet	financieel	toezicht	(Wft)	eveneens	meer	precies	omschreven	voor	welke	
groep	financiële	ondernemingen	de	verplichting	tot	transactiemonitoring	gaat	
gelden. 

3. NATIONALE RECHTSPRAAK

Hoogtepunten: 

 • Rechtbank verheldert het concept van een 'verzoek' onder de AVG
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https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/12/02/tk-wetsvoorstel-verzamelwet-gegevensbescherming-nr
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https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/12/02/tk-nader-rapport-wijziging-verzamelwet-gegevensbescherming
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/12/02/tk-nader-rapport-wijziging-verzamelwet-gegevensbescherming
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/12/02/tk-w16-21-0372-advies
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3.1 Rechtbank verheldert het concept van een ‘verzoek’ onder 
de AVG

De Rechtbank Midden-Nederland heeft geoordeeld dat een verzoek tot 
informatie,	dat	een	persoon	in	staat	stelt	de	juistheid	en	rechtmatigheid	van	
mutaties in het personeelsdossier te controleren, niet kon worden aangemerkt 
als een verzoek in de zin van de AVG omdat het verzoek onvoldoende 
gespecificeerd	en	te	algemeen	geformuleerd	was.	

Achtergrond
In deze zaak verzoekt de eiser het college om informatie die hem in staat stelt 
de	juistheid	en	rechtmatigheid	van	mutaties	in	het	personeelsdossier	te	kunnen	
controleren.	Daarbij	heeft	eiser	het	college	ook	verzocht	om	alle	informatie	
over	zijn	persoon	te	verstrekken	in	de	‘sleutelregistratie’.	Nadat	eiser	het	
college	in	gebreke	heeft	gesteld,	heeft	hij	beroep	ingesteld	omdat	het	college	
niet	tijdig	op	zijn	verzoek	zou	hebben	beslist.

In deze zaak staat het in de AVG opgenomen recht van inzage van de 
betrokkene	(artikel	15	AVG)	centraal.	Dit	recht	maakt	het	mogelijk	voor	
betrokkenen	om	uitsluitsel	te	verkrijgen	over	het	al	dan	niet	verwerken	van	
persoonsgegevens	en,	wanneer	dat	het	geval	is,	om	inzage	te	verkrijgen	in	die	
persoonsgegevens en aanvullende informatie. 

Zaak
Gezien het verzoek van de eiser in deze zaak, heeft de rechtbank bepaald dat 
bij	de	toepassing	van	artikel	15	AVG	voorop	staat	dat	het	recht	van	inzage	
niet	verder	strekt	dan	het	verkrijgen	van	informatie	over	en	inzage	in	de	
verwerking van persoonsgegevens. In die zin, valt een verzoek om informatie 
om	de	juistheid	en	rechtmatigheid	van	mutaties	te	controleren	daar	niet	onder.	
Daarnaast oordeelde de rechtbank dat het in de AVG opgenomen recht op 
rectificatie	van	persoonsgegevens,	op	het	wissen	van	persoonsgegevens	
of op de beperking van de verwerking van de persoonsgegevens niet van 
toepassing	is	en	dat	verder	niet	duidelijk	is	geworden	op	welke	andere	
bepaling in de AVG het verzoek betrekking zou hebben. 

Gezien de bovengenoemde overwegingen, kan het voornoemde verzoek van 
de	eiser	niet	worden	gekwalificeerd	als	een	verzoek	in	de	zin	van	de	AVG	is	en	
is een reactie op dat verzoek geen besluit in de zin van de Awb. Om die reden 
kan	tegen	het	uitblijven	van	een	reactie	op	dit	verzoek	geen	beroep	worden	
ingesteld	bij	de	bestuursrechter.	Waar	het	verzoek	wel	duidelijk	en	concreet	is,	
kan	wel	terecht	beroep	ingesteld	worden	tegen	het	niet	tijdig	nemen	van	een	
besluit. 4. WERELDWIJDE ONTWIKKELINGEN

Hoogtepunten: 

 • Handhaving van de AVG neemt gestaag toe 
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https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBMNE:2022:4536
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4.1 Handhaving van de AVG neemt gestaag toe 

2022	is	een	monumentaal	jaar	geweest	in	het	kader	van	de	handhaving	van	
de	AVG.	Sinds	eind	vorig	jaar	zijn	zowel	het	totale	bedrag	als	het	aantal	boetes	
in de EU aanzienlijk	gestegen.	Het	totaalbedrag	aan	boetes	bedraagt	nu	bijna	
2,4	miljard	euro	en	het	aantal	boetes	bijna	1400.	Terwijl	in	2021	de	hoogste	
individuele	boete	ooit	werd	opgelegd	aan	een	bedrijf	voor	AVG-inbreuken	
(746	miljoen	euro),	staat	de	Italiaanse	autoriteit	voor	gegevensverwerking	
("Garante")	bovenaan	de	lijst	van	2022	voor	de	boete	van	20	miljoen	euro	
die	werd	opgelegd	aan	een	technologiebedrijf	voor	de	onjuiste	verwerking	
van biometrische gegevens. In Nederland werd in 2022 de hoogste boete 
ooit opgelegd door de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens ("AP"). Een 
overheidsinstantie	kreeg	van	de	AP	een	boete	van	3,7	miljoen	euro	opgelegd	
wegens	jarenlange	illegale	verwerking	van	persoonsgegevens.

Omdat	het	Europese	hoofdkantoor	van	veel	niet-EU-bedrijven	in	Ierland	is	
gevestigd, met name in de technologie- en datasector, heeft de Ierse Data 
Protection Commission (“DPC”) niet verrassend voorop gelopen als leidende 
toezichthoudende	autoriteit	bij	het	onderzoeken	van	AVG-inbreuken.	Sinds	
de	goedkeuring	van	de	AVG	heeft	zij	boetes	opgelegd	ter	waarde	van	bijna	
een	miljard	euro	in	totaal,	zij	het	met	minder	dan	20	individuele	boetes.	
De Spaanse gegevensbeschermingsautoriteit is daarentegen naar verluid 
koploper	wat	betreft	het	aantal	opgelegde	boetes,	in	totaal	bijna	550,	met	
een	totale	waarde	van	meer	dan	57	miljoen	euro.	De	meeste	van	deze	boetes	
zijn	opgelegd	wegens	onvoldoende	rechtsgrondslag	voor	de	verwerking	van	
persoonsgegevens.

Hoewel de AP enigszins gematigd is in het uitdelen van boetes, met een 
meerderheid van de boetes tussen 300 000 EUR en 600 000 EUR, staat 
Nederland	bovenaan	de	ranglijst	van	meldingen	van	datalekken	per	hoofd	
van	de	bevolking	(150	per	100	000	burgers	in	2021).	Volgend	jaar	is	het	
laatste	jaar	van	de	focus	agenda	2020-2023	van	de	AP,	waarin	de	AP	heeft	
aangegeven in haar toezichtwerkzaamheden extra nadruk te leggen op drie 
aandachtsgebieden: datahandel, digitale overheid en kunstmatige intelligentie 
en algoritmen. 

De toename van AVG-boetes in de EU moet niet alleen als een statistisch 
overzicht	dienen,	maar	moet	eerder	een	herinnering	zijn	voor	alle	organisaties	
om ervoor te zorgen dat hun AVG-naleving geborgd is. Gezien de toename van 
zowel het aantal als de hoogte van de boetes in 2022, wordt verwacht dat deze 
in 2023 en 2024 verder zullen toenemen. 

https://www.enforcementtracker.com/?insights

