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 VOORWOORD 

Beste lezer, 

Hoewel het jaar pas net is begonnen vinden er op zowel nationaal als internationaal 
gebied een groot aantal interessante ontwikkelingen plaats. In het kennisdocument 
wat voor u ligt zullen we de meest relevante ontwikkelingen van de afgelopen maand 
bespreken. 

Deze maand stond voornamelijk in het teken van de opkomst van ChatGPT. Hoewel 
de chatbot enorm gegroeid is in populariteit maken Europese instanties zich in steeds 
grotere mate zorgen over de risico’s die het gebruik van dergelijke AI-systemen met 
zich meebrengen. Volgens Thierry Beton, EU-commissaris voor de interne markt, biedt 
nieuwe Europese AI-wetgeving wellicht een uitkomst om de risico’s en zorgen omtrent 
ChatGPT weg te nemen. Verder publiceerde de European Data Protection Board 
(‘EDPB’) het werkprogramma voor 2023/2024. In het werkprogramma maakt de EDPB 
bekend aan welke onderwerpen zij de aankomende tijd aandacht en prioriteit zullen 
geven. De EDPB is voornemens om met betrekking tot een groot aantal verschillende 
onderwerpen richtsnoeren op te stellen. We kunnen dus nog veel verwachten van de 
EDPB dit jaar!

Ook de Autoriteit Persoonsgegevens (‘AP’) heeft niet stilgezeten. De toezichthouder 
publiceerde deze maand drie interessante nieuwsberichten. Allereerst bracht de 
AP een advies uit over het gebruik van persoonsgegevens voor onderzoek naar 
de redenen en oorzaken van oversterfte gedurende de COVID-19 pandemie. 
In dit advies gaat de AP specifiek in op de bevoegdheid van het CBS om 
persoonsgegevens op te vragen en vervolgens beschikbaar te stellen voor verder 
wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast maakte de AP haar wetgevingsadvies met 
betrekking tot de plannen voor een centrale database voor paspoortgegevens 
openbaar. De AP adviseert het kabinet de plannen grondig aan te passen of 
anders in te trekken. Tot slot riep de toezichthouder het ministerie van Justitie en 
Veiligheid een onmiddellijk halt toe ten aanzien van het grootschalig verwerken van 
persoonsgegevens van vliegtuigpassagiers. 

Dit en meer interessant nieuws over de ontwikkelingen op het gebied van privacy en 
gegevensbescherming is te lezen in het kennisdocument van deze maand.
  
Veel leesplezier! 

Bart Schermer
Partner Considerati
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In dit overzicht nemen we met u de laatste ontwikkelingen in de wereld van privacy 
en gegevensbescherming door. Deze ontwikkelingen en updates verzamelen we op 
basis van, onder meer, richtsnoeren van nationale en internationale toezichthouders en 
instellingen, Nederlandse en internationale rechtspraak, uitspraken en nieuwsartikelen.

De informatie in dit overzicht vormt een selectie die op basis van relevante 
ontwikkelingen van de afgelopen maand, door Considerati is samengesteld. De 
opgenomen informatie biedt als zodanig geen uitputtend overzicht van alle relevante 
ontwikkelingen met betrekking tot privacy en gegevensbescherming, noch bevat dit 
document (juridisch) advies.

Aarzel niet om contact op te nemen met Considerati bij vragen en opmerkingen of 
indien u suggesties heeft over hoe wij onze kennisdeling kunnen verbeteren.

 TOELICHTING

1. EUROPEAN DATA PROTECTION BOARD   
 EN EUROPESE INSTELLINGEN
Hoogtepunten: 

 • Europees Parlement doet voorstel tot wijziging van de Data Act
 • ChatGPT onder de aandacht voor striktere AI-regelgeving
 • EDPB publiceert het werkprogramma voor 2023/2024
 • Het HvJEU doet voorlopige uitspraak over ontslag van de functionaris voor   
  gegevensbescherming (FG) in het geval van een belangenconflict
 
 

     
     
 
 

https://www.considerati.com/nl/contact/
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1.1 Europees Parlement doet voorstel tot wijziging van de 
Data Act

Eerder deze maand heeft de Commissie voor industrie, onderzoek en energie 
van het Europees Parlement (‘EP’) een aantal voorstellen gedaan tot wijziging 
van het wetsvoorstel voor de Data Act. De Data Act is een aanvulling op de 
onlangs aangenomen Data Governance Act en stelt regels aan het delen van 
data die wordt gegenereerd door het gebruik van verbonden producten of 
gerelateerde diensten (zoals Internet of Things en industriële machines). Met 
de Data Act wordt onder meer beoogd contractuele onevenwichtigheden in 
overeenkomsten inzake gegevensdeling weg te nemen. Daarnaast wordt met 
de verordening beoogd overheidsinstanties toegang te bieden tot gegevens 
die in bezit zijn van de particuliere sector, indien dit noodzakelijk is voor 
specifieke doeleinden van algemeen belang. 

De belangrijkste wijzigingen voorgesteld door het EP zien op de maatregelen 
met betrekking tot contractuele afspraken tussen bedrijven. Op basis van de 
voorgestelde wijzigingen kunnen bedrijven beslissen welke gegevens gedeeld 
mogen worden en hebben de fabrikanten de mogelijkheid om by design 
bepaalde gegevens niet beschikbaar te stellen. Deze bepalingen zijn vooral 
gunstig voor kleine en middelgrote ondernemingen (‘Kmo’s’) en beogen hen 
te beschermen tegen oneerlijke contractvoorwaarden. Deze wijzigingen sluiten 
aan op eerdere wijzigingsvoorstellen, waarin werd voorgesteld om Kmo’s 
volledig uit te sluiten van de verplichtingen inzake gegevensuitwisseling uit 
de Data Act. Daarnaast bevatte de oorspronkelijke tekst van het wetsvoorstel 
een zogeheten billijkheidscontrole, die moest voorkomen dat grote bedrijven 
oneerlijke contractuele voorwaarden aan Kmo’s zouden opleggen. Het EP stelt 
voor deze bepaling uit te breiden tot alle bedrijven, ongeacht hun omvang. 

Verder heeft het EP extra waarborgen voorgesteld inzake de bevoegdheid 
van overheidsinstanties om onder specifieke omstandigheden gegevens 
van particuliere organisaties op te vragen. De leden van het EP stellen 
voor de gegevensverzoeken specifieker te maken en te voorkomen dat 
overheidsorganen de gegevens publiceren of met een andere organisatie 
delen. Tenslotte herhalen de wijzigingsvoorstellen het standpunt dat 
de Data Act het voor gebruikers gemakkelijker zou moeten maken 
om over te stappen tussen aanbieders van clouddiensten en andere 
gegevensverwerkingsdiensten, om zo het zogenaamde locked-in effect te 
voorkomen, en waarborgen in te voeren tegen onwettige internationale 
gegevensoverdracht door aanbieders van clouddiensten. Dit sluit aan bij de 
voorstellen die de Commissie interne markt en consumentenbescherming 
(‘IMCO’) van het EP eerder in januari heeft voorgesteld en waarin de 
functionele gelijkwaardigheid met betrekking tot cloud-interoperabiliteit 
opnieuw als een van de fundamentele onderwerpen van de Data Act is 
opgenomen. 

Pilar del Castillo Vera, lid en hoofdrapporteur van het Europees Parlement, 
verklaarde: “De Data Act zal een absolute game changer zijn en toegang 
bieden tot een bijna oneindige hoeveelheid aan hoogwaardige industriële 
gegevens. Concurrentievermogen en innovatie maken deel uit van het 
DNA van deze wetgeving.” Het voltallige parlement zal in maart tijdens 
de plenaire vergadering hun stem uit brengen met betrekking tot deze 
wijzigingsvoorstellen.

1.2 ChatGPT onder de aandacht voor striktere AI-regelgeving

Thierry Breton, EU-commissaris voor de interne markt, heeft deze maand 
reactie gegeven op de mogelijkheid om met nieuwe Europese AI-
wetgeving de risico’s en zorgen omtrent ChatGPT aan te pakken. De reactie 
van Breton is de eerste respons vanuit de Europese Unie op de chatbot. 
Op grond van het huidige ontwerp van de AI Act valt ChatGPT onder 
de classificatie van een zogeheten general-purpose AI-systeem dat voor 
meerdere doeleinden gebruikt kan worden. Hieronder kunnen risicovolle 
doeleinden vallen zoals de selectie van sollicitanten of het genereren van 
krediet scores. Wanneer generatieve AI (zoals ChatGPT) op grond van de 
aankomende AI Act onder de risicovolle categorie van AI wordt geplaatst 
heeft dit tot gevolg dat ontwikkelaar Open AI (ondersteund door Microsoft), 
aan zeer strenge vereisten moet voldoen. Deze vereisten betreffen onder 
meer conformiteitsbeoordelingen, technische documentatie, toezicht en 
controlemaatregelen. Breton stelde “Zoals ChatGPT heeft aangetoond 
bieden dergelijke AI-systemen grote mogelijkheden voor zowel bedrijven 
als burgers, maar zorgen deze systemen ook voor risico’s. Daarom hebben 
we solide wetgeving nodig om betrouwbare AI te waarborgen.” Breton 
hoopt te bewerkstelligen dat OpenAI nauw gaat samenwerken met andere 
ontwikkelaars van AI-systemen met een hoog risico, om ervoor te zorgen dat 
de AI Act wordt nageleefd. 

AI-ontwikkelaars zijn daarentegen niet erg happig op meer veranderingen in 
de AI-regelgeving. Zij vrezen dat zeer strikte beperkingen op AI-ontwikkeling, 
specifiek de ontwikkeling van ChatGPT, de creativiteit en de productiviteit 
van de systemen zou kunnen belemmeren. Hoewel chatbots tot mogelijke 
risico’s leiden, zoals het verspreiden van onjuiste informatie, is er volgens de 
ontwikkelaars alternatieve wetgeving om deze risico’s aan te pakken, zoals de 
onlangs aangenomen Digital Services Act (‘DSA’). Volgens de DSA is het aan de 
online platforms en zoekmachines om misinformatie en schadelijke inhoud aan 
te pakken. 

Transparantie wordt gezien als een belangrijk middel om de invloed van 
ChatGPT in te perken. Zoals Breton uitlegde “Mensen moeten geïnformeerd 
worden over het feit dat zij geholpen worden door een chatbot en 
niet een mens. Transparantie is belangrijk met het oog op het risico op 
vooringenomenheid van het systeem of het verspreiden van onjuiste 
informatie.” Naar verwachting zullen Europese instanties wetgeving inzake het 
gebruik van general-purpose AI-systemen, waaronder chatbots zoals ChatGPT, 
in de aankomende tijd verder verduidelijken.

https://www.euractiv.com/section/data-privacy/news/european-parliament-readies-position-on-the-data-act/
https://www.euractiv.com/section/data-privacy/news/european-parliament-readies-position-on-the-data-act/
https://www.euractiv.com/section/digital/news/leak-data-acts-proposed-rules-for-data-sharing-cloud-switching-interoperability/#:~:text=Unfair%20contractual%20obligations
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ITRE-PR-732704_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230206IPR72113/data-act-meps-back-new-rules-for-fair-access-and-use-of-industrial-data
https://www.reuters.com/technology/eus-breton-warns-chatgpt-risks-ai-rules-seek-tackle-concerns-2023-02-03/
https://datainnovation.org/2023/02/chatgpt-amendment-shows-the-eu-is-regulating-by-outrage/
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1.3 EDPB publiceert het werkprogramma voor 2023/2024

Op 22 februari publiceerde de European Data Protection Board (‘EDPB’) het 
werkprogramma voor 2023/2024. Het werkprogramma belicht de prioriteiten 
van de EDPB en brengt de eerder vastgestelde strategieën voor 2021-2023 in 
de praktijk. De EDPB stelt in het werkprogramma aankomende tijd prioriteit te 
geven aan effectieve handhaving en betere samenwerking tussen de Europese 
gegevensbeschermingsautoriteiten. 

Belangrijk onderdeel van het werkprogramma zijn de aankondigingen ten 
aanzien van de ontwikkeling van verdere richtsnoeren over kernbegrippen in 
de EU-gegevensbeschermingswetgeving die harmonisatie waarborgen en 
naleving vergemakkelijken. Volgens het werkprogramma kunnen de volgende 
richtsnoeren worden verwacht:

• Richtsnoeren inzake de rechten van betrokkenen, meer specifiek het   
 recht op toegang;
• Richtsnoeren inzake het gebruik van technologieën voor het opsporen   
 en online melden van seksueel misbruik van kinderen;
• Richtsnoeren inzake het begrip algemeen belang;
• Richtsnoeren inzake gegevens van kinderen;
• Richtsnoeren inzake de verwerking van gegevens voor medische en   
 wetenschappelijk onderzoeksdoeleinden.

Andere gebieden waarop de EDPB zich wil concentreren, zijn de versterking 
van de toepassing van fundamentele gegevensbeschermingsbeginselen en 
individuele rechten met betrekking tot nieuwe technologieën. Met betrekking 
tot deze onderwerpen heeft de EPDB het voornemen om de volgende 
richtsnoeren op te stellen:

• Richtsnoeren inzake het gebruik van gezichtsherkenning door    
 rechtshandhavingsorganisaties;
• Richtsnoeren inzake anonimisering en pseudonimisering;
• Richtsnoeren inzake blockchain;
• Richtsnoeren inzake telemetrie en diagnostische gegevens;
• Richtsnoeren inzake de wisselwerking tussen de AI Act en de AVG.

Een ander belangrijk onderdeel van het werkprogramma zijn de voornemens 
van de EDPB om hoge EU- en mondiale normen voor internationale 
gegevensoverdracht aan derde landen vast te stellen en te bevorderen. 
Dit voornemen ziet op een voortdurende en sterke betrokkenheid bij de 
internationale gemeenschap om gegevensbescherming van de EU als 
mondiaal model te bevorderen en een doeltreffende bescherming van 
persoonsgegevens buiten de EU te waarborgen. 

1.4 Het HvJEU doet voorlopige uitspraak over ontslag van de 
functionaris voor gegevensbescherming (FG) in het geval van 
een belangenconflict

Op 9 februari 2023 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (‘HvJEU’) in 
de zaak X-FAB Dresden GmbH & Co. KG (‘X-FAB’) tegen een werknemer, een 
uitleg van artikel 38 leden 3 en 6 van de AVG gegeven. Deze zaak komt voort 
uit een verzoek van de hoogste Duitse arbeidsrechter in het kader van het 
ontslag van een werknemer als Functionaris voor de Gegevensbescherming 
(‘FG’) van het bedrijf X-FAB.

Achtergrond
De werknemer in kwestie was sinds 1 november 1993 in dienst van X-FAB. Hij 
was belast met de functie van voorzitter van de ondernemingsraad en vervulde 
daarnaast de functie van vicevoorzitter van de centrale ondernemingsraad 
voor drie ondernemingen van de maatschap waartoe X-FAB behoort. 
Deze ondernemingen zijn eveneens in Duitsland gevestigd. Voor elk van 
de ondernemingen is de werknemer met ingang van 1 juni 2015 als FG 
aangesteld. X-FAB verklaart dat de werknemer als FG is aangewezen om 
een uniform niveau van gegevensbescherming in de ondernemingen te 
waarborgen.

In december 2017 wordt de medewerker met onmiddelijke ingang uit zijn 
functie als FG ontslagen voor alle ondernemingen. X-FAB voert hierbij aan dat 
er belangenconflicten dreigen te ontstaan indien de werknemer tegelijkertijd 
functionaris en voorzitter van de ondernemingsraad is, omdat deze twee 
functies onverenigbaar zijn. De werknemer stelt tegen het ontslag een 
vordering in bij de Duitse rechterlijke instanties.

Prejudiciële vragen aan het hof 
Gelet op de bovenstaande feitelijke achtergrond heeft de Duitse 
arbeidsrechter het HvJEU de volgende prejudiciële vragen gesteld:

(1) Moet art. 38 lid 3 AVG zo worden uitgelegd
dat het in de weg staat aan een bepaling van
nationaal recht die het ontslag van de FG door
de verwerkingsverantwoordelijke, die
werkgever is, afhankelijk stelt van bepaalde
daarin vastgestelde voorwaarden, ongeacht of
dit ontslag verband houdt met de uitvoering van
zijn taken?

Indien Ja
(2) Staat art. 38 lid 3 AVG ook in de weg aan een
dergelijke bepaling in het nationaal recht,
indien de aanwijzing van de FG alleen verplicht
is volgens het recht van de lidstaat en niet
volgens artikel 37 lid 1 AVG?
(3) Heeft artikel 38 lid 3 AVG voldoende
rechtsgrondslag, in het bijzonder met
betrekking tot FG's die een arbeidsverhouding
met de verwerkingsverantwoordelijke hebben?

Indien Nee
(4) Is er sprake van een belangenconflict in de
zin van art. 38 lid 6 AVG wanneer de FG ook de
functie van voorzitter van de
ondernemingsraard van het te controleren
bedrijf bekleedt? Moeten er specifieke taken
binnen de ondernemingsraard worden
toegewezen om aan te nemen dat er sprake is
van een dergelijk belangenconflict?

https://edpb.europa.eu/system/files/2023-02/edpb_work_programme_2023-2024_en.pdf
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_strategy2021-2023_en.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=270323&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3046073
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=270323&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3046073
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Uitspraak van het HvJEU
Met betrekking tot de eerste vraag oordeelde het HvJEU dat artikel 38 lid 
3 AVG, tweede volzin, zich er niet tegen verzet dat een nationale regeling 
voorziet in ontslag van een interne FG door een verwerkingsverantwoordelijke 
of een verwerker. Dit geldt uitsluitend indien daarvoor een gegronde reden 
bestaat. Daarnaast is dit zelfs mogelijk als het ontslag geen verband houdt 
met de uitvoering van de taken van de FG, voor zover een dergelijke regeling 
de verwezenlijking van de doelstelling van de AVG niet ondermijnt. Naar 
aanleiding van dit oordeel achtte het hof het onnodig om de tweede en de 
derde vraag te beantwoorden. Ten aanzien van de vierde vraag oordeelde het 
HvJEU dat aan een FG geen taken of plichten mogen worden toevertrouwd 
die hem ertoe brengen de doeleinden van en de middelen voor verwerking 
van persoonsgegevens bij de verwerkingsverantwoordelijke of zijn verwerker 
te bepalen. In dit geval kan er een belangenconflict ontstaan. De FG moet 
namelijk juist het toezicht op die doeleinden en middelen onafhankelijk 
kunnen verrichten. 

Het hof bevestigde daarnaast dat het aan de nationale rechter is om per geval 
te bepalen of sprake is van een dergelijk belangenconflict. Daartoe dient de 
nationale rechter rekening te houden met alle relevante omstandigheden, 
waaronder de organisatiestructuur van de verwerkingsverantwoordelijke 
of verwerker, de toepasselijke regels en het beleid van de betrokken 
verwerkingsverantwoordelijke of verwerker. 

2. NATIONAAL NIEUWS
Hoogtepunten: 

 • CBS mag vaccinatiegegevens RIVM voor wetenschappelijk onderzoek opvragen  
  en beschikbaar maken
 • Centrale database persoonsgegevens na paspoortaanvraag vormt een groot   
  risico voor privacy en gegevensbescherming 
 • De AP roept JenV op te stoppen met grootschalige verwerking van gegevens van  
  vliegtuigpassagiers
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2.1 CBS mag vaccinatiegegevens RIVM voor wetenschappelijk 
onderzoek opvragen en beschikbaar maken

De Autoriteit Persoonsgegevens (‘AP’) heeft in een recente reactie op een 
adviesaanvraag van de Tweede Kamer besloten dat het Centraal Bureau voor 
de Statistiek (‘CBS’) op grond van de AVG vaccinatiegegevens mag opvragen 
en beschikbaar mag maken voor wetenschappelijk onderzoek naar oversterfte 
tijdens de coronapandemie. 

De wettelijke grondslag waar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport (‘VWS’) zich op beroept om onderzoek naar oversterfte ten uitvoer te 
laten leggen door het CBS is gelegen in artikel 33 van de Wet op het CBS, 
met name voor zover deze bepaalt dat het CBS gegevens van bijvoorbeeld 
het RIVM mag opvragen ten behoeve van het uitvoeren van statistisch 
onderzoek. Deze gegevens mag het CBS nadat het statistisch onderzoek is 
uitgevoerd voor hergebruik beschikbaar stellen aan externe wetenschappelijk 
onderzoekers. Ten aanzien daarvan waarschuwt de AP dat deze route niet als 
een gelegenheidsargument beschouwd moet worden om persoonsgegevens 
te verzamelen voor ander onderzoek, zeker gezien de zeer gevoelige aard van 
gezondheidsgegevens. 

Om te voorkomen dat statistisch onderzoek door het CBS een laagdrempelige 
mogelijkheid vormt om beschikking te krijgen over persoonsgegevens 
voor andere onderzoeksdoeleinden, heeft de AP het ministerie van VWS 
in overeenstemming met de door de AVG gelaten ruimte opgeroepen om 
nieuwe wetgeving in het leven te roepen. Deze wetgeving dient specifiek 
toe te zien op het gebruik van gezondheidsgegevens voor wetenschappelijk 
onderzoek om op deze wijze meer duidelijkheid te scheppen rondom de 
omgang met persoonsgegevens voor onderzoeksdoeleinden. 

2.2 Centrale database persoonsgegevens na 
paspoortaanvraag vormt een groot risico voor privacy en 
gegevensbescherming

De Autoriteit Persoonsgegevens (‘AP’) heeft het kabinet  een wetgevingsadvies 
geadviseerd haar plannen om een centrale database op te zetten voor alle 
persoonsgegevens die mensen aanleveren voor een paspoortaanvraag, 
waaronder vingerafdrukken, handtekeningen en pasfoto’s, grondig aan te 
passen of in te trekken. De reden hiervoor is dat de AP van mening is dat een 
dergelijke database grote privacyrisico’s met zich meebrengt die niet goed 
door het kabinet zijn meegewogen. 

Momenteel slaat elke gemeente de benodigde persoonsgegevens voor de 
aanvraag van een paspoort of identiteitskaart op in een decentrale database. 
Middels een wijziging op de Paspoortwet wil het kabinet echter overgaan op 
het gebruik van een centrale database voor al deze persoonsgegevens. Daarbij 
geldt dat vingerafdrukken slechts zouden worden opgeslagen totdat het 
identiteitsbewijs is uitgegeven, terwijl pasfoto’s en handtekeningen langdurig 
worden opgeslagen.

Ondanks de voordelen voor landelijke beveiliging, is de AP van oordeel dat 
de introductie van een centrale database grote privacyrisico’s in het leven 
roept. Dit volgt met name uit de omvang van de gegevens die in de database 
beschikbaar zullen zijn en de gevoeligheid van de persoonsgegevens (namelijk 
biometrische persoonsgegevens) die daarin beschikbaar zijn. Voor potentiële 
kwaadwillende is het makkelijker om een centrale database aan te vallen, 
dan meerdere decentrale databases om dezelfde hoeveelheid en soorten 
persoonsgegevens te verkrijgen. Tegelijkertijd zijn de gevolgen ook bij niet-
criminele datalekken ernstig, gezien de centrale beschikbaarheid van de 
gelekte data. Daarnaast ontstaat met een centrale database het risico dat de 
overheid gegevens in de toekomst kan gebruiken voor andere doeleinden dan 
de uitgifte van reisdocumenten.

De AP stelt dat het kabinet onvoldoende de noodzaak voor de opslag van 
persoonsgegevens in een centraal systeem heeft aangetoond en ook de 
potentiële risico’s niet voldoende in kaart heeft gebracht en heeft afgewogen.  
Tot slot verdeelt het kabinet de verantwoordelijkheid voor de gegevens op 
een onduidelijke manier tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties en de gemeenten met als gevolg dat het voor sommige 
onderdelen niet duidelijk is hoe de verantwoordelijkheden zijn verdeeld en 
hoe de verantwoording is vastgelegd. 

2.3 De AP roept JenV op te stoppen met grootschalige 
verwerking van gegevens van vliegtuigpassagiers

De Autoriteit Persoonsgegevens (‘AP’) heeft het ministerie van Justitie 
en Veiligheid (‘JenV’) opgeroepen om onmiddellijk te stoppen met de 
grootschalige verwerking van reisdetails van luchtvaartpassagiers, bekend 
als Passenger Name Records (‘PNR’). Hoewel deze gegevens bedoeld zijn om 
terroristen en zware criminelen te traceren, worden nu de gegevens van alle 
luchtvaartpassagiers verzameld en jarenlang bijgehouden in een database, 
wat niet is toegestaan. De AP concludeert dat haar eerdere advies om de 
verwerking van PNR-gegevens in lijn te brengen met de wet- en regelgeving en 
de Europese PNR-richtlijn, niet of onvoldoende tot actie heeft geleid. Daarom 
is handhaving nu noodzakelijk.
 
Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft op 21 juni 2022 bepaald dat 
een inbreuk op de PNR-richtlijn gezien kan worden als een inmenging van 
zekere ernst op de artikelen 7 en 8 van het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie (recht op privacy en op gegevensbescherming). 
De AP verzoekt JenV om de verwerking van gegevens onmiddellijk in 
overeenstemming te brengen met de PNR-richtlijn en de uitspraak van het Hof, 
wat betekent dat het ministerie de verwerking zal moeten beperken tot alleen 
die verwerkingen die noodzakelijk en evenredig zijn voor de bestrijding van 
terrorisme en ernstige criminaliteit. 
 
De AP heeft minister Yeşilgöz-Zegerius gevraagd binnen 14 dagen aan 
te geven welke acties zij heeft ondernomen of nog gaat ondernemen. 
De AP is bevoegd om de gegevensverwerking stil te leggen met een 
verwerkingsverbod, mocht dat nodig zijn. Daarnaast roept de AP de wetgever 
op om de huidige wetgeving in overeenstemming te brengen met de richtlijn 
en de uitspraak van het Hof.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-onderzoek-naar-oversterfte-kan-cbs
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-onderzoek-naar-oversterfte-kan-cbs
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-onderzoek-naar-oversterfte-kan-cbs
https://wetten.overheid.nl/BWBR0015926/2022-03-02
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/advies_wijziging_paspoortwet.pdf
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-centrale-database-paspoortgegevens-groot-risico
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-centrale-database-paspoortgegevens-groot-risico
https://www.internetconsultatie.nl/biometrischegegevenspaspoortwet/document/8855
https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBDHA:2023:612&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken
https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBDHA:2023:612&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken
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3.1 Rechtbank oordeelt: rechten van betrokkenen niet vatbaar 
voor overgang na overlijden

De Rechtbank Den Haag heeft deze maand geoordeeld dat de op de AVG 
gebaseerde rechten op inzage, correctie, beperking van de verwerking, de 
kennisgevingsplicht en het recht op schadevergoedingsverzoek op grond van 
artikel 82 AVG niet voor overgang vatbare rechten zijn.

Achtergrond
Deze zaak draait om persoon A die voor langere tijd in Monaco woonde. 
Uit onderzoek van de Nederlandse Belastingdienst is gebleken dat persoon 
A gedurende een periode van vier jaar ook inwoner van Nederland was en 
belasting had moeten betalen. Naar aanleiding van het onderzoek heeft de 
Belastingdienst informatie over A gedeeld met belastingdiensten van andere 
landen in verband met een mogelijk gezamenlijk onderzoek. Volgens A bevatte 
deze informatie onjuiste persoonsgegevens, waarna hij om correctie van 
gegevens heeft gevraagd en verzoek tot schadevergoeding heeft ingediend. 
Daarnaast heeft hij verzocht de verwerking van zijn persoonsgegevens te 
beperken en de ontvangers van de persoonsgegevens hiervan in kennis te 
stellen.

In april 2022 is persoon A overleden. De erfgenamen van A hebben zich 
als opvolgende procespartij in de procedures gesteld. Zij stellen dat de 
vorderingen op grond van de AVG, die voor overlijden door A zijn ingediend, 
door erfopvolging naar hen zijn overgegaan. Dit geldt volgens hen temeer 
nu de verzoeken verband houden met het recht op schadevergoeding. De 
Rechtbank Den Haag stond voor de vraag of de beroepen en het verzoek tot 
schadevergoeding ontvankelijk zijn.

Uitspraak
Met betrekking tot de vraag of het inzagerecht, het rectificatierecht, het recht 
op beperking van de verwerking en de kennisgevingsplicht oordeelt de 
Rechtbank dat deze rechten niet vatbaar zijn voor overgang. De Rechtbank 
licht toe dat deze rechten bij uitstek persoonlijke rechten zijn, die alleen door 
de betrokkene zelf ingeroepen kunnen worden. Daarnaast zijn deze rechten 
niet vermogensrechtelijk of familierechtelijk van aard, waardoor zij niet (op 
grond van artikel 182 lid 4 Burgerlijk Wetboek) van rechtswege vatbaar zijn 
voor overgang naar erfgenamen. Daarbij is de AVG niet van toepassing op 
gegevens van overleden personen (overweging 27 AVG). 
Verder oordeelt de Rechtbank dat ook het schadevergoedingsverzoek, dat is 
gebaseerd op artikel 82 AVG, geen voor overgang vatbaar recht is. Ook dit 
recht wordt gezien als een persoonlijk recht dat niet door anderen kan worden 
ingeroepen en dat niet kan zien op de persoonsgegevens van overleden 
personen. 

Op grond van deze beoordeling concludeert de Rechtbank dat eisers de 
procedures niet als erfgenaam kunnen voortzetten. 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBDHA:2023:612&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken
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4.1 Advocaat-Generaal brengt in Oostenrijkse zaak advies 
uit over de interpretatie van het recht op toegang tot 
persoonsgegevens op grond van de AVG

De Oostenrijkse gegevensbeschermingsautoriteit (‘DSB’) heeft in haar 
nieuwsbrief aangekondigd dat Advocaat-Generaal Pitruzzella (‘de AG’) 
een advies heeft uitgebracht in de zaak C-487/21 van 15 december 2022. 
Deze zaak heeft betrekking op een consultancy bureau dat op verzoek van 
zijn klanten informatie verstrekt over de kredietwaardigheid van derden. 
In december 2018 verzocht de aanklager, op grond van artikel 15 AVG, 
toegang tot alle informatie over verwerking van zijn persoonsgegevens. 
Meer specifiek verzocht de aanklager een kopie van deze gegevens in een 
technisch standaardformaat. Het consultancy bureau verstrekte een deel 
van de gevraagde informatie in een tabel waarin de naam, geboortedatum, 
straat, postcode en plaats waren opgenomen en een verklaring waarin de 
bedrijfsfuncties en vertegenwoordigingsbevoegdheden werden samengevat. 
Er werden echter geen andere documenten, zoals e-mails of uittreksels uit 
databanken toegezonden. 

In januari 2019 diende de klager een klacht in bij de DSB, waarin hij 
stelde dat het antwoord op zijn verzoek onvolledig was en dat met name 
de verwerkingsverantwoordelijke een kopie had moeten delen van alle 
documenten, waaronder e-mails en uittreksels uit databanken die zijn 
persoonsgegevens bevatten. Naar aanleiding van deze zaak stelde de 
verwijzende rechter een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de 
Europese Unie om te verduidelijken wat de betekenis is van de term “kopie” 
in artikel 15 lid 3 van AVG en hoe een dergelijk recht aansluit bij het recht op 
toegang tot persoonsgegevens als bedoeld in artikel 15 lid 1 AVG.

In het advies dat is uitgebracht concludeerde de AG dat de term “kopie” uit 
artikel 15 lid 3 AVG, moeten worden uitgelegd als een getrouwe weergave 
van de door de betrokkene gevraagde persoonsgegevens in een begrijpelijke 
vorm en in een concreet en duurzaam formaat, dat hem in staat stelt zijn recht 
op toegang uit te oefenen. De AG benadrukte dat betrokkenen volledige 
kennis moeten hebben van al hun persoonsgegevens die worden verwerkt, 
met inbegrip van gegevens die na verwerking zijn gegenereerd. Dit stelt de 
betrokkenen in staat de juistheid van gegevens te controleren en zekerheid 
te verschaffen dat de verwerking van persoonsgegevens juist en rechtmatig 
is. Daarnaast merkte de AG op dat de bepaling niet uitsluit dat aan de 
betrokkene gedeelten van documenten, volledige documenten of uittreksels 
uit databanken worden verstrekt, indien dit nodig is om ervoor te zorgen dat 
alle persoonsgegevens die worden verwerkt volledig inzichtelijk te maken.

De AG vermeldde in zijn advies ook dat het formaat van een kopie wordt 
bepaald door de aard van de gevraagde persoonsgegevens en de behoeften 
van de betrokkene. Hoewel de bepaling niet voorziet in een algemeen 
recht voor betrokkenen op een gedeeltelijke of volledige kopie van een 
document of een uittreksel uit een databank, kan het nodig zijn delen of 
volledige documenten/uittreksels uit databanken te verstrekken om de 
volledige begrijpelijkheid van de persoonsgegevens die aan verwerking zijn 
onderworpen, te waarborgen.

https://www.dsb.gv.at/newsletter/dsb-newsletter-1-2023.html#:~:text=Opinion%20of%20Advocate%20General%20Giovanni%20Pitruzzella%20in%20Case%20C%2D487/21%20of%2015.12.2022
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=268626&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=13740
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De AG stelde tenslotte dat de term “informatie” in artikel 15 lid 3 AVG 
uitsluitend verwijst naar de kopie van persoonsgegevens die worden verwerkt. 
De DSB benadrukte aan het einde van haar nieuwsbericht dat een uitspraak 
over de zaak doorgaans vier tot zes maanden na het advies kan worden 
verwacht.

4.2 ISO publiceert standaarden voor 
consumentenbescherming en Privacy by Design voor 
consumentenproducten en -diensten

De ISO heeft eind januari 2023 twee nieuwe standaarden – ISO 31700-1:2023 
en ISO/TR 31700-2:2023 - gepubliceerd die zien op consumentenbescherming 
en Privacy by Design voor consumentenproducten en -diensten en gericht 
zijn aan ingenieurs en andere partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling, 
implementatie of werking van digitaal ondersteunde consumptiegoederen en 
-diensten. 

ISO 31700-1 voorziet in hoge eisen voor Privacy by Design gedurende de 
gehele levenscyclus van consumentenproducten, hoewel daarbij geen 
specifieke eisen worden bepaald voor organisaties om te verzekeren dat zij de 
privacy van consumenten waarborgen en bovendien niet wordt gespecificeerd 
welke methodologieën organisaties kunnen gebruiken om privacycontroles te 
ontwerpen en te implementeren.

ISO 31700-2 bevat een aantal use cases met bijbehorende analyses om meer 
context te bieden aan de vereisten die in ISO 31700-1 zijn opgenomen. 
De standaard heeft een consumentengerichte aanpak, dat wil zeggen dat 
de privacyrechten en -voorkeuren van de consument centraal staan bij 
de ontwikkeling en de exploitatie van producten. De standaard biedt tot 
slot ondersteuning bij het identificeren, verhelderen en organiseren van 
systeemvereisten voor verschillende doeleinden die zien op de interactie 
tussen betrokken partijen en systemen. 

https://www.iso.org/standard/84977.html
https://www.iso.org/standard/84978.html

