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 VOORWOORD 

Beste lezer, 

In de aanloop naar het nieuwe jaar zien we zowel op Europees alsook op nationaal 
niveau impactvolle en razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van privacy- en 
gegevensbescherming.  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 nieuwe cyberbeveiligingswetgeving die 
op 10 november door het Europese Parlement is aangenomen en strengere 
eisen stelt aan bedrijven, overheden en infrastructuur op het gebied van 
cyberbeveiligingsmaatregelen. Verder bespreken we de inwerkingtreding van de 
Europese Digital Services Act en de belangrijkste data die in het kader hiervan 
noemenswaardig zijn en een nieuwe verordening voor korte termijnverhuur. 

We vervolgen onze weg door het recht met een bondige analyse van het door 
de AP verstrekte advies aan het kabinet om de privacyrisico’s van het in augustus 
gepubliceerde cloudbeleid aan te pakken. Daarnaast bespreken we de handreikingen 
aan gemeenteraadsleden vanuit de AP over de inzet van technologie en 
privacyaspecten van samenwerkingsverbanden en de ontwikkelingen omtrent TikTok 
en Facebook pagina’s.  

Op het gebied van rechtspraak staan we in dit kennisdocument stil bij het oordeel van 
het Hof van Justitie van de EU ten aanzien van het UBO-register en, tot slot, gaan we 
in dit kennisdocument in op ontwikkelingen op het gebied van data doorgifte vanuit 
het Verenigd Koninkrijk. 

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: 

 •  Nieuwe cyberbeveiligingswetgeving aangenomen door Europees Parlement
 •  De Digital Services Act treedt in werking
 
  

     
     
 

https://www.considerati.com/nl/contact/
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1.1 Nieuwe cyberbeveiligingswetgeving aangenomen door 
Europees Parlement

Op 10 november heeft het Europese Parlement ingestemd met nieuwe 
wetgeving die strengere eisen aan bedrijven, overheden en infrastructuur stelt 
op het gebied van cyberbeveiligingsmaatregelen. De richtlijn inzake netwerk- 
en informatiebeveiliging, ook wel de NIS2 Richtlijn genoemd, is een herziening 
van de richtlijn inzake netwerk- en informatiebeveiliging uit 2016 en heeft tot 
doel meer duidelijkheid te scheppen, implementatie te verbeteren en in te 
spelen op de snelle ontwikkelingen in het cyber-domein.   

De NIS2 Richtlijn omvat nieuwe regels die een hoog gemeenschappelijk 
niveau van cyberbeveiliging in de hele EU moeten bevorderen en scherpt de 
beveiligingseisen aan voor middelgrote en grote bedrijven actief in belangrijke 
sectoren. Meer in het bijzonder breidt de NIS2 Richtlijn het toepassingsgebied 
uit tot sectoren en activiteiten die cruciaal zijn voor de economie en de 
samenleving (bijv. energie, vervoer, banken, gezondheid, digitale infrastructuur, 
openbaar bestuur en ruimtevaart), terwijl nationale en openbare veiligheid, 
rechtshandhaving en justitie juist niet worden inbegrepen. Verder is de nieuwe 
wetgeving slechts van toepassing op het openbaar bestuur op centraal 
en regionaal niveau. Ook legt de nieuwe cyberbeveiligingswetgeving EU-
landen strengere verplichtingen op, beoogt zij verbetering van de naleving 
van die verplichtingen middels harmonisering en streeft zij ernaar de 
samenwerking tussen EU-lidstaten te verbeteren onder het EU-agentschap 
voor cyberbeveiliging (ENISA). 

Tot slot is in dit verband ook de digital operational resilience act – ook wel 
DORA genoemd – op 10 november definitief door het Europese Parlement 
goedgekeurd. Deze wet ziet met name toe op de financiële sector in de 
EU en beoogt deze beter bestand te maken tegen ernstige operationele 
verstoringen en cyberaanvallen. Deze wet geldt voor alle ondernemingen die 
financiële diensten aanbieden en de nationale autoriteiten zullen toezien op de 
uitvoering en de naleving ervan. 

Nu dat de nieuwe cyberbeveiligingswetgeving is goedgekeurd door het 
Europese Parlement, hebben de lidstaten 21 maanden de tijd om het uit te 
voeren. Voor de NIS2 Richtlijn geldt verder nog dat de Raad eerst het laatste 
groene licht van de EU-landen moet geven alvorens de uitvoering van start kan 
gaan. 

1.2 De Digital Services Act treedt in werking

Op 16 november 2022 is in de EU de Digital Services Act (DSA) in werking 
getreden. De wet regelt online intermediaire diensten, dat wil zeggen pure 
doorgeefluiken, caching en hostingdiensten. De wet beoogt daarmee 
onder meer een "veilige, voorspelbare en vertrouwde online omgeving" 
te vergemakkelijken en de grondrechten van personen in de EU te 
beschermen. Met de inwerkingtreding van de DSA wordt de richtlijn inzake 
elektronische handel van 2003 effectief vervangen. Om de werkingssfeer en de 
toepasselijkheid van de DSA te verduidelijken, heeft de Europese Commissie 
(EC) een reeks vragen en antwoorden gepubliceerd. 

De DSA voorziet in de gerichte regulering van hostingdiensten die worden 
aangeboden door online platforms (OP's) en online zoekmachines (OSE's). Als 
eerste definieert de wet OP's en OSE's en onderscheidt deze van zeer grote 
online platforms (VLOPs) en zeer grote online zoekmachines (VLOSE's). Onder 
de DSA zijn VLOPs en VLOSE’s online platforms en online search engines die 
gemiddeld meer dan 45 miljoen maandelijkse actieve gebruikers hebben. Ten 
aanzien van deze providers gelden bovendien strengere verplichtingen en 
sancties. 

Het juridisch kader dat wordt geboden door de DSA biedt de volgende 
regelingen: 

1. Algemene verplichtingen die van toepassing zijn op alle categorieën 
van intermediaire diensten, zoals de verplichting om op te treden tegen 
illegale inhoud en informatie te verstrekken over bepaalde ontvangers van 
diensten (RoS) op bevel van relevante autoriteiten. Daarnaast omvat het 
ook de verplichting om in bepaalde gevallen contactpunten en wettelijke 
vertegenwoordigers aan te wijzen en algemene voorwaarden voor het 
gebruik van diensten te publiceren in overeenstemming met de bepalingen 
van de wet. 

2. Verplichtingen voor aanbieders van hostingdiensten, naast de algemene 
verplichtingen die hierboven zijn beschreven, met inbegrip van de 
verplichting om een kennisgevings- en actiemechanisme in te stellen, 
een motivering te verstrekken aan de betrokken RoS als er actie wordt 
ondernomen tegen de inhoud ervan, en kennisgeving van vermoedens van 
strafbare feiten aan de betrokken autoriteiten. 

3. OP's en OSE's moeten voldoen aan  bepaalde aanvullende verplichtingen, 
naast de voorgaande verplichtingen. Zo mogen zij geen gebruik maken van 
zogeheten ‘dark patterns’ bij het ontwerpen van hun gebruikersinterface, 
en moeten zij bepaalde transparantieverplichtingen met betrekking tot hun 
aanbevelingssystemen naleven. 

4. VLOPs en VLOSE's moeten voldoen aan  de verplichtingen voor alle 
bovengenoemde categorieën intermediaire diensten, evenals aan 
bepaalde aanvullende verplichtingen zoals risicobeheer, jaarlijkse audits 
door externe en onafhankelijke auditors en het delen van gegevens met 
betrokken autoriteiten onder bepaalde omstandigheden.

https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/security/20221103STO48002/bestrijding-van-cybercriminaliteit-nieuwe-eu-wetgeving-inzake-cyberbeveiliging
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/security/20221103STO48002/bestrijding-van-cybercriminaliteit-nieuwe-eu-wetgeving-inzake-cyberbeveiliging
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0381_EN.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32022R2065
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_2348
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Hoewel de DSA al in werking is getreden, zullen de bepalingen ervan in 
fasen van toepassing zijn. Met name de onderstaande data zijn in dit verband 
noemenswaardig : 

• Uiterlijk op 17 februari 2023 moeten alle OP’s en OSE’s op hun websites 
en in hun communicatie richting de EC  het  totale aantal gebruikers dat 
maandelijks actief is op hun platformen meedelen.   Op basis van deze 
informatie zal de EC meedelen welke van deze platforms in aanmerking 
zouden komen als VLOPs en VLOSE's. 

• 4 maanden na de kennisgeving door de EC van de lijst van VLOPs en 
VLOSE's zal de DSA van toepassing zijn op deze providers.  

• Vanaf 17 februari 2024 is de DSA van toepassing op alle lidstaten en 
platforms.

2. NATIONAAL NIEUWS
Hoogtepunten: 

 • De AP adviseert het kabinet om privacyrisico's cloudbeleid aan te pakken
 • De AP tipt gemeenteraadsleden in handreikingen over de inzet van technologie  
  en privacyaspecten van samenwerkingsverbanden
 • Rechter bevoegd in massa schadeclaim TikTok
 • Massaclaims steeds gebruikelijker in privacyzaken
 • DPIA gebruik Facebook-pagina's door Nederlandse overheid
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2.1 De AP adviseert het kabinet om privacyrisico’s 
cloudbeleid aan te pakken

In augustus 2022 kondigde de staatssecretaris van Digitalisering 
(Alexandra van Huffelen) in een ingezonden brief aan de Tweede Kamer 
aan 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. Desalniettemin brengt het gebruik van 
clouddiensten door overheidsinstanties grote privacy risico’s met zich mee. 
Volgens de AP moet het kabinet in de verdere uitwerking van het beleid 
maatregelen nemen om deze risico’s te minimaliseren.  

Zo maakt de AP zich zorgen over de beveiliging van persoonsgegevens van 
Nederlanders die op de servers van cloudleveranciers worden opgeslagen. 
Volgens de AP moeten overheidsinstanties er vanwege de vaak gevoelige aard 
van de persoonsgegevens die zij verwerken, bij de uitwerking en naleving van 
het cloudbeleid extra op toezien dat de beveiliging van clouddiensten die zij 
gebruiken adequaat is.  

Daarnaast maakt de AP zich zorgen over de verdere risico’s die aan het gebruik 
van clouddiensten door overheidsinstanties verbonden zijn. 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 waarbij de CIO 
Rijk vervolgens de toepassing hiervan zal monitoren en betrokken zal worden 
in gesprekken over uitzonderingen. Verder is het gebruik van commerciële 
clouddiensten niet toegestaan binnen het ministerie van Defensie en is het 
gebruik hiervan niet toegestaan voor staatsgeheim gerubriceerde informatie. 
Bovendien zullen de Algemene Rekenkamer, Auditdienst Rijk en Autoriteit 
Persoonsgegevens toezicht houden op naleving van de regels, wat valt onder 
de al bestaande wettelijke taken van deze organisaties.

Toch stelt de AP dat het cloudbeleid de privacyrisico’s onvoldoende in kaart 
brengt en dat het kabinet ook hiermee aan de slag zal moeten in de verdere 
uitwerking van het beleid. Met name ten aanzien van de risico’s verbonden 
aan de doorgifte van persoonsgegevens aan commerciële leveranciers buiten 
Europa, is de AP extra kritisch. Met de introductie van het nieuwe cloudbeleid, 
wordt het voor overheidsinstanties mogelijk om persoonsgegevens op te 
slaan op de servers van commerciële leveranciers in landen waar de AVG niet 
geldt en waar de bescherming van persoonsgegevens niet altijd op hetzelfde 
niveau ligt als binnen de EU, waaronder ook in de Verenigde Staten (VS). 
Hier speelt mogelijk nog andere wetgeving een rol, namelijk de Clarifying 
Lawful Overseas Use of Data Act (CLOUD Act), die regelingen betreft over 
elektronisch bewijs in strafzaken en het mogelijk maakt voor Amerikaanse 
opsporings- en veiligheidsdiensten om gegevens te vorderen van Amerikaanse 
clouddienstverleners, ook wanneer hun servers in Europa staan.

Hoewel deze instanties dit niet zomaar mogen, roept deze wet wel extra risico’s 
in het leven voor Nederlandse overheidsinstanties die gebruik willen maken 
van de clouddiensten van commerciële leveranciers in de VS. Volgens de 
AP zullen ook deze risico’s daarom goed in kaart gebracht moeten worden, 
is duidelijk beleid noodzakelijk en moeten naast de veelal Amerikaanse 
leveranciers van clouddiensten ook andere alternatieven gestimuleerd worden. 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/08/29/werken-in-de-cloud-wordt-mogelijk-voor-rijksoverheid
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/08/29/werken-in-de-cloud-wordt-mogelijk-voor-rijksoverheid
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-kabinet-moet-privacyrisico%E2%80%99s-cloudbeleid-aanpakken
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-kabinet-moet-privacyrisico%E2%80%99s-cloudbeleid-aanpakken
https://www.considerati.com/nl/kennisbank/amerikaanse-cloud-act-en-de-impact-daarvan-in-nederland.html
https://www.considerati.com/nl/kennisbank/amerikaanse-cloud-act-en-de-impact-daarvan-in-nederland.html
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2.2 De AP tipt gemeenteraadsleden in handreikingen 
over de inzet van technologie en privacyaspecten van 
samenwerkingsverbanden

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft op 7 november jl. twee 
handreikingen voor raadsleden van gemeenten gepubliceerd. De AP stelt dat 
raadsleden voor de privacy van de inwoners van de gemeente op moeten 
komen door het gemeentebestuur (college van Burgemeester en Wethouders) 
kritische vragen te stellen over de inzet van technologie binnen de gemeente 
en privacyaspecten bij samenwerkingsverbanden. De gemeenteraad 
vertegenwoordigt de inwoners en controleert het dagelijks bestuur van de 
gemeente. Deze twee aanvullende handreikingen zijn een uitbreiding van de 
handreiking ‘Gemeenten en privacy: wat kunt u als raadslid doen?’, die de AP in 
mei publiceerde.  

Inhoud van de handreikingen 
De eerste handreiking gaat in op de inzet van nieuwe technologieën. 
Gemeenten maken bij de verwerking van persoonsgegevens van inwoners 
steeds vaker gebruik van innovatieve technologieën. Denk bijvoorbeeld aan 
de inzet van camera’s of het gebruiken van algoritmen bij de preventie van 
armoede binnen het sociale domein van de gemeente, zoals bijvoorbeeld bij 
de gemeente Amsterdam. Alhoewel innovatieve technologieën voordelen 
kunnen opleveren voor de gemeente (denk aan sneller uitvoeren van 
processen etc.) gaat dit mogelijk ook gepaard met privacyrisico’s voor 
inwoners.  

De tweede handreiking gaat over samenwerkingsverbanden en privacy. 
Gemeenten werken veel samen met externe partijen zoals de politie, UWV 
en woningcorporaties. Binnen een samenwerkingsverband worden mogelijk 
persoonsgegevens van inwoners gedeeld om domein overstijgende taken 
binnen het samenwerkingsverband zo goed mogelijk uit te voeren. De AP 
stelt in de handreiking dat inwoners niet of onvoldoende op de hoogte 
zijn van het feit dat hun persoonsgegevens worden verwerkt binnen een 
samenwerkingsverband wat invloed heeft op de controle.

Volgens de AP helpt een kritische houding van gemeenteraadsleden om 
het gemeentebestuur te controleren. De AP heeft vragen geformuleerd 
om de controle vorm te geven. Een vraag die een gemeenteraadslid zou 
kunnen stellen is bijvoorbeeld ‘Waarom is de inzet van deze technologie 
noodzakelijk?’. Gemeenten dienen namelijk voorafgaand aan de verwerking 
deze noodzakelijkheid in kaart te brengen, bijvoorbeeld door het uitvoeren van 
een Data Protection Impact Assessment (DPIA). Ook de informatievoorziening 
richting de inwoners is van belang, zij moeten namelijk te allen tijde worden 
geïnformeerd over de verwerking van hun persoonsgegevens. Zo adviseert 
de AP in de handreiking het uitvoeren van een Impact Assessment voor 
mensenrechten en algoritmen (IAMA) bij de inzet van technologieën waarbij 
algoritmen worden gebruikt. Daarnaast is het van belang dat gemeenten goed 
in kaart brengen in welke samenwerkingsverbanden wordt deelgenomen. Dit 
kan een gemeente doen door het verwerkingsregister op orde te brengen en 
actueel te houden. 

Rapport Bits of Freedom: Gemeenten nemen regels AVG niet in acht 
In mei van dit jaar heeft burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom een 
onderzoek gepubliceerd over de naleving van de AVG door de 10 grootste 
gemeenten in Nederland. In het licht van dit rapport is het belangrijk dat 
raadsleden het gemeentebestuur controleren zodat er meer aandacht en 
bewustwording binnen de gemeentelijke organisatie ontstaat in het kader van 
privacy. De conclusie van het onderzoek van Bits of Freedom is dat er voor 
veel gemeenten nog veel werk aan de winkel is om te voldoen aan de AVG. 
Grootste punt van kritiek is dat gemeenten de privacyrisico’s voor de inwoners 
niet helder voor ogen hebben. Dit komt bijvoorbeeld doordat gemeenten hun 
gegevenshuishouding (verwerkingsregister) niet op orde hebben.  

Bieden handreikingen van de AP meer handvatten? 
Wanneer raadsleden het gemeentebestuur regelmatig bevragen over 
privacygerelateerde onderwerpen zal dat de bewustwording in het kader 
van privacy binnen de gemeente vergroot worden. Of dat genoeg is blijft 
de vraag. Gemeenten hebben basisvereisten (zoals een verwerkingsregister 
en een privacybeleid) uit de AVG vaak nog niet op orde. Ook hebben 
gemeenten vaak onvoldoende capaciteit beschikbaar om privacygerelateerde 
werkzaamheden uit te voeren.  De volledige implementatie van de AVG zal 
blijven steken als een gemeente aan deze basisvereisten tekortschiet, ook al 
is er voldoende bewustwording. Om de AVG-volwassenheid van gemeenten 
te verbeteren zijn veranderingen nodig binnen de organisatie, zoals een 
actueel verwerkingsregister, het uitvoeren van DPIA’s en IAMA’s en voldoende 
capaciteit hiervoor. Tijd zal uiteindelijk moeten laten blijken of de tips en tricks 
van de AP handvatten bieden aan gemeenten om de AVG daadwerkelijk beter 
te implementeren.  

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-helpt-raadsleden-bij-controleren-inzet-technologie-en-samenwerkingsverbanden-gemeenten
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-biedt-raadsleden-handreiking-avg
https://algoritmeregister.amsterdam.nl/vroeg-eropaf/
https://www.considerati.com/nl/diensten/responsible-tech/het-impact-assessment-mensenrechten-en-algoritmes.html
https://www.considerati.com/nl/diensten/responsible-tech/het-impact-assessment-mensenrechten-en-algoritmes.html
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2.3 Rechter bevoegd in massa schadeclaim TikTok

Op 9 november stelt de rechtbank Amsterdam vast dat zij bevoegd is om 
over de claims van Stichting ‘Take Back Your Privacy’ tegen TikTok te oordelen. 
De AP beboete TikTok al in 2021 vanwege het schenden van de privacy van 
jonge kinderen. De privacyverklaring in de app werd niet in het Nederlands 
aangeboden, in strijd met het uitgangspunt dat het altijd transparant moet zijn 
wat er met persoonsgegevens gebeurt. 

De stichting Take Back Your Privacy geeft aan dat de app 1,5 miljoen 
Nederlandse kinderen nauwlettend in de gaten houdt en al jarenlang 
gegevens van hen verzamelt, zoals profielinformatie, video’s, foto’s en 
locatiegegevens. Het bedrijf stuurt vervolgens gegevens naar buiten de EER 
– onder andere naar China – en niet duidelijk is wat daar met de gegevens 
gebeurd, aldus de Stichting. Bovendien zouden de gegevens in ieder geval 
gebruikt worden voor marketingdoeleinden. 

Om een einde te maken aan deze inbreuken, startte de stichting en de 
Consumentenbond vorig jaar een collectieve actie tegen TikTok. De stichting 
vroeg de rechtbank Amsterdam om TikTok te verbieden om persoonsgegevens 
van minderjarige gebruikers te verwerken in strijd met de wet en om TikTok te 
veroordelen tot betaling van een schadevergoeding van ruim 6 miljard euro.  

TikTok stelde dat de Nederlandse rechter de zaak niet mocht beoordelen 
omdat het bedrijf niet in Nederland gevestigd is. De rechter gaat hier niet 
in mee en oordeelt dat de rechtbank Amsterdam bevoegd is om over de 
zaak te oordelen. De procedure zal nu inhoudelijk verder verlopen voor de 
Nederlandse rechter.  

TikTok ligt overigens nog verder onder druk. Vanwege het aanpassen van de 
privacyverklaring en een eerder onderzoek heeft de Tweede Kamer vragen 
gesteld aan Van Huffelen (staatssecretaris voor Digitalisering). De Tweede 
Kamer wilde onder andere weten of het gebruik van functies waarbij Javascript 
toetsaanslagen opslaat onacceptabel is en TikTok op de kortst mogelijke 
termijn geblokkeerd moet worden tot deze functionaliteit geschrapt is.  

De minister voor Rechtsbescherming laat weten dat de Rijksoverheid is 
geadviseerd om het gebruik van TikTok op te schorten totdat het privacybeleid 
is aangepast. Daarnaast zal er binnenkort een gesprek plaatsvinden met TikTok, 
waarbij mede naar aanleiding van het onderzoek de verplichtingen uit de AVG 
onder de aandacht worden gebracht. De minister geeft tot slot aan dat het aan 
de AP is om vast te stellen of doorgifte rechtmatig is en wijst daarbij op het 
onderzoek van de Ierse toezichthouder als leidende autoriteit.

2.4 Massaclaims steeds gebruikelijker in privacyzaken

In november 2022 werd bekend dat de Stichting Data Bescherming Nederland 
Twitter aanklaagt namens 11 miljoen Nederlanders vanwege grootschalige en 
langdurige privacyschendingen. Twitter zou volgens de stichting in de periode 
van 2013 tot en met 2021 via een advertentiebedrijf, waar zij de eigenaar van 
was, zonder toestemming van gebruikers privacygevoelige gegevens hebben 
gedeeld met in totaal 30.000 verschillende apps. Doordat al deze apps via een 
stukje code aan het advertentiebedrijf verbonden waren, kon geregistreerd 
worden wanneer de app werd gestart, waar de gebruiker was en hoelang deze 
van de app gebruikmaakte. Volgens de stichting, was het op basis van die 
informatie vervolgens mogelijk om een beeld van de gebruiker te krijgen en 
deze heel gericht advertenties voor te schotelen.  

De Stichting Data Bescherming Nederland is niet de eerste die een 
rechtszaak van een dergelijke omvang indient tegen BigTech bedrijven. In 
Nederland wordt het steeds gebruikelijker om massaclaims in te dienen 
vanwege het schenden van privacy van internetgebruikers. Zo diende 
het Nederlands collectief The Privacy Collective in augustus 2022 een 
massaclaim in tegen Amerikaanse techbedrijven vanwege het op grote schaal 
verzamelen, verhandelen en daarmee misbruiken van persoonsgegevens van 
miljoenen Nederlanders; en ook in juli 2020 en 2021 was het raak toen de 
Consumentenbond en de Data Privacy Stichting de handen ineensloegen om 
eerst Facebook en later TikTok tot compensatie te dwingen.  

De toename van het aantal massaclaims in Nederland is met name te danken 
aan de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie – ook wel Wamca 
genoemd – die sinds januari 2020 van kracht is en toeziet op collectieve acties 
ten aanzien van gebeurtenissen op of na 15 november 2016 die worden 
ingesteld na 1 januari 2020. Hoewel het al langere tijd mogelijk was voor 
belangenorganisaties in Nederland om door middel van een collectieve actie 
een verklaring voor recht te vorderen, was het instellen van een collectieve 
vordering nog niet mogelijk. Met de inwerkingtreding van de Wamca is het 
nu voor individuen ook mogelijk om collectief schadevergoeding te vorderen. 
In de Wamca zijn beide mogelijkheden nu geregeld in de vorm van één 
regime voor collectieve acties op grond van artikel 3:305a BW. Daarnaast 
scherpt de Wamca de ontvankelijkheidseisen voor belangenorganisaties aan 
voor wat betreft het instellen van een collectieve vordering en ziet zij er in de 
hoofdlijnen op toe dat er een balans wordt getroffen tussen het belang van 
gedupeerden en dat van aangesproken partijen om beschermd te worden 
tegen ongefundeerde of lichtvaardige massaclaims.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/boete-tiktok-vanwege-schenden-privacy-kinderen
https://stichtingtakebackyourprivacy.nl/wp-content/uploads/2022/11/20221109-Persbericht-STBYP-en-Consumentenbond-over-vonnis-9-november-2022.pdf
https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/RBAMS-dagvaarding-collectieve-vordering-TikTok-Technology-Limited-c-s-(iii).pdf
https://newsroom.tiktok.com/en-eu/sharing-an-update-to-our-privacy-policy
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/11/11/antwoorden-op-kamervragen-over-toegang-tik-tok-medewerkers-tot-data-europese-gebruikers
https://www.trouw.nl/binnenland/massaclaim-voor-twitter-voor-het-verkopen-van-data-van-miljoenen-nederlanders~b3f31376/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F
https://www.trouw.nl/binnenland/massaclaim-voor-twitter-voor-het-verkopen-van-data-van-miljoenen-nederlanders~b3f31376/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F
https://nos.nl/artikel/2344048-nederlandse-massaclaim-tegen-amerikaanse-techbedrijven-om-privacyschending
https://nos.nl/artikel/2344048-nederlandse-massaclaim-tegen-amerikaanse-techbedrijven-om-privacyschending
https://nos.nl/artikel/2344048-nederlandse-massaclaim-tegen-amerikaanse-techbedrijven-om-privacyschending
https://www.consumentenbond.nl/acties/facebook
https://wetten.overheid.nl/BWBR0042074/2020-01-01
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2.5 DPIA Gebruik Facebook-pagina’s door Nederlandse 
overheid

Op 16 november is de ‘DPIA on government Facebook Pages’ gepubliceerd. 
Eerder dit jaar heeft het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken een 
Data Protection Impact Assessment (DPIA) laten uitvoeren om de privacyrisico’s 
van het gebruik van Facebook Pages door de Nederlandse overheid te 
beoordelen. Nadat vorig jaar de Duitse autoriteit voor gegevensbescherming 
de Duitse overheid had aanbevolen haar Facebook-pagina’s te sluiten, 
heeft de Tweede Kamer aangedrongen op een onderzoek in Nederland. 
Een soortgelijke conclusie werd getrokken door de Noorse autoriteit voor 
gegevensbescherming, die vorig jaar ook een DPIA uitvoerde met betrekking 
tot de privacyrisico's van het gebruik van Facebook-pagina’s. 

In de DPIA is beoordeeld of er privacyrisico’s zijn voor burgers bij de 
gegevensverwerking op overheidspagina’s op Facebook. Daarbij werden 
onder andere risico’s bij het gebruik van cookies en het vragen van 
toestemming in kaart gebracht. De uitvoerders van de DPIA zien in hun 
beoordeling een aantal hoge privacyrisico's en 1 laag privacyrisico voor het 
gebruik van Facebook-pagina’s door de overheid en beschrijft maatregelen 
die kunnen worden getroffen door Facebook of door de Rijksoverheid om de 
aangetroffen risico’s te mitigeren. Het ministerie is met Meta (het moederbedrijf 
van Facebook) in gesprek over het nemen van maatregelen, onder andere 
om het gebrek aan transparantie en de doorgifte van persoonsgegevens 
te mitigeren. De minister zal de Tweede Kamer in 2023 informeren over de 
uitkomst van die gesprekken en eventuele genomen maatregelen. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/11/16/dpia-on-government-facebook-pages
https://datenschutzkonferenz-online.de/media/oh/20220622_oh_10_FAQ_Facebook_Fanpages.pdf
https://www.datatilsynet.no/en/news/2021/norwegian-data-protection-authority-choose-not-to-use-facebook/
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3.1 Het Europees Hof van Justitie bepaalt dat het openbaar 
UBO-register buitenproportioneel is

In een recente uitspraak, oordeelde het Hof van Justitie van de EU 
(HvJEU), naar aanleiding van een reeks prejudiciële vragen afkomstig van 
een Luxemburgse rechter, dat het UBO-register 'in de huidige vorm de 
grondrechten en privacy van burgers ernstig aantast'. Het HvJEU bepaalde dat 
het UBO-register niet langer vrij toegankelijk zou moeten zijn voor het grote 
publiek omdat het beschikbaar stellen van bepaalde gegevens voor iedereen 
'buitenproportioneel is, niet beperkt is tot wat strikt noodzakelijk is en niet 
evenredig is met het nagestreefde doel'. 

De zaak werd in Luxemburg in gang gezet nadat een Luxemburgse 
vennootschap en de begunstigde van een dergelijke vennootschap bij de 
rechter hadden verzocht om de toegang tot informatie over de uiteindelijke 
begunstigden van geregistreerde entiteiten – dat wil zeggen eigenaren van een 
onderneming of de mensen die zeggenschap over een organisatie hebben - 
voor het grote publiek te beperken. De toegankelijkheid voor het grote publiek 
van deze informatie was gebaseerd op de Luxemburgse implementatiewet van 
de Europese anti-witwasrichtlijn. Deze wet vormt de basis voor de instelling 
van een register van uiteindelijke begunstigden, in Nederland bekend als het 
UBO-register, en maakt het voor begunstigden mogelijk om onder bepaalde 
omstandigheden een verzoek tot beperking van die informatie in te dienen.  

Na doorverwijzing door de Luxemburgse rechter, stelde het HvJEU in het 
licht van het Handvest de ongeldigheid vast van de in de Europese anti-
witwasrichtlijn opgenomen bepaling dat informatie over de uiteindelijk 
begunstigden in alle gevallen voor het grote publiek toegankelijk moet zijn. 
Volgens het HvJEU vormt deze bepaling een ernstige inmenging in het recht 
op privacy en de bescherming van persoonsgegevens van de uiteindelijke 
begunstigden, omdat de bekendgemaakte informatie het potentieel mogelijk 
maakt voor een onbeperkt aantal mensen om informatie te verkrijgen over 
hun materiële en financiële situatie. Hoewel het HvJEU daarbij erkent dat de 
betreffende wettelijke bepaling gericht is op het voorkomen van witwassen 
en de financiering van terrorisme door transparantie voorop te stellen, is zij 
desalniettemin van oordeel dat deze bepaling in de praktijk misbruik van 
persoonsgegevens in de hand kan werken en dat deze wettelijke bepaling 
geen blijk geeft van een evenwichtige afweging tussen de doelstelling van 
algemeen belang en de bescherming van de grondrechten van betrokkenen, 
noch dat er voldoende waarborgen waren ingeregeld om een mogelijk 
misbruik van persoonsgegevens tegen te gaan. 

Het stopzetten van het UBO-register is met name interessant in het licht van 
een eerdere rechtszaak aangespannen door de privacybelangenorganisatie 
Privacy First waarin zij eiste dat het UBO-register in Nederland werd geschrapt. 
Hoewel Privacy First zowel de rechtszaak alsook het hoger beroep verloor, 
stelden zowel de rechter alsook het Gerechtshof dat het niet uitgesloten kon 
worden dat het HvJEU in de vergelijkbare Luxemburgse zaak tot het huidige 
oordeel zou komen. Door een duidelijke streep door het UBO-register te 
zetten, lijkt de hoogste Europese rechter hiermee een nieuwe weg in te zijn 
geslagen voor wat betreft het Europese anti-witwasbeleid.

4. WERELDWIJDE ONTWIKKELINGEN
Hoogtepunten: 

 • ICO Richtsnoeren internationale doorgifte 
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https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=A3B5FC050CC7119E1D15F54449DC8F5C?text=&docid=268842&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=60633
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX%3A32015L0849
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4.1 ICO Richtsnoeren internationale doorgifte

In het kader van de internationale doorgifte van persoonsgegevens vanuit het 
Verenigd Koninkrijk (VK) heeft de Information Commissioner's Office (ICO) 
op 17 november 2022 haar aanbevelingen bijgewerkt. Zij heeft het volgende 
gepubliceerd:  

• Algemene bijgewerkte richtsnoeren voor de overdracht van 
persoonsgegevens naar andere landen (TRA Guidance);  

• Een toegevoegd deel met richtsnoeren voor het uitvoeren van "Transfer 
Risk Assessments" (TRA's); en   

• Een hulpmiddel voor het uitvoeren van TRA's (TRA tool).  

De ICO heeft verduidelijkt dat het bovengenoemde richtsnoer en tool bedoeld 
zijn als alternatief voor de aanbevelingen van de European Data Protection 
Board (EDPB) voor soortgelijke internationale doorgiften.   

Richtsnoer voor gegevensbescherming  
Het richtsnoer voor handelsbescherming bestaat onder meer uit een checklist 
om bedrijven en organisaties te helpen bepalen of zij een handelscontrole 
moeten uitvoeren, en werpt een licht op de wisselwerking met de 
aanbevelingen van het EDPB. De ICO heeft bevestigd dat een TRA kan worden 
uitgevoerd in overeenstemming met de richtsnoeren en het instrument van de 
ICO waarbij de levensvatbaarheid van de doorgifte wordt beoordeeld vanuit 
het oogpunt van de impact op de grondrechten van de betrokkenen.  Of de 
TRA kan worden uitgevoerd volgens de aanbevelingen van de EDPB die een 
beoordeling inhouden van de "toereikendheid" van de wettelijke en technische 
waarborgen die in het ontvangende land beschikbaar zijn, met name tegen 
toegang tot de doorgegeven gegevens door derden en overheidsinstanties.  
Daarnaast bespreekt het richtsnoer ook de omstandigheden waarin bedrijven 
en organisaties de TRA moeten uitvoeren, en wat de reikwijdte ervan moet zijn.  

Hulpmiddel voor handelsbescherming  
De tool is een sjabloon dat voornamelijk bestaat uit zes vragen en instructies 
geeft voor het invullen van de antwoorden. De vragen hebben betrekking 
op de omstandigheden van de doorgifte, het risico dat aan die doorgifte 
verbonden is, het onderzoek dat de doorgevende entiteit heeft verricht om het 
risico en de waarborgen vast te stellen, de gevolgen van een inbreuk op de 
doorgegeven gegevens voor de mensenrechten van de betrokkenen, en de 
afdwingbaarheid van de waarborgen in het ontvangende rechtsgebied.   

De ICO heeft echter verduidelijkt dat TRA's ook in een andere vorm kunnen 
worden uitgevoerd, zolang deze zes vragen maar worden beantwoord.  

Volgende stappen  
De ICO is bezig bepaalde werkvoorbeelden van het gebruik van de TRA tool 
aan haar richtsnoeren toe te voegen en blijft openstaan voor feedback over de 
bruikbaarheid van de tool in de praktijk.

https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/international-transfers/
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/international-data-transfer-agreement-and-guidance/transfer-risk-assessments/
https://ico.org.uk/media/for-organisations/documents/4022649/transfer-risk-assessments-tool-20221117.doc

