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Update

Privacywetgeving
december 2017
Deze update van de privacywetgeving wordt in opdracht van de Stichting
Contactgroep Automatisering verzorgd door Prof. mr. G.J. Zwenne, hoogleraar
recht en de informatiemaatschappij aan de rijksuniversiteit van Leiden en tevens
advocaat verbonden aan advocatenkantoor Brinkhof (www.brinkhof.com)

NL | WETGEVING: UITVOERINGSWET AVG (UAVG)
In de Uitvoeringswet AVG (UAVG) worden door onze eigen nationale wetgever
regels vastgesteld voor de gevallen waarin de AVG daarvoor ruimte laat. Dus
waar het gaat om bijzondere gegevens (gezondheid, strafrechtelijk, ras etc.) en
verschillende uitzonderingen. Op 14 december werd het wetsvoorstel (eindelijk)
naar de Tweede Kamer gestuurd (de versie in de officiële kamerstukken-opmaak
komt binnen kort beschikbaar).

1. Wetsvoorstel
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/12/13/wetsvoorsteluitvoeringswet-algemene-verordening-gegevensbescherming
Voorstel van wet houdende regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van
het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming
van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en
betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/
EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119).
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2. Memorie van Toelichting
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/12/13/memorie-vantoelichting-uitvoeringswet-algemene-verordening-gegevensbescherming
Memorie van toelichting bij het voorstel van wet houdende regels ter uitvoering
van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van
27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband
met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van
die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening
gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119).

3. Avies Raad van State
https://www.raadvanstate.nl/adviezen/zoeken-in-adviezen/tekst-advies.
html?id=12812&summary_only=&q=uitvoeringswet
Inhoud en karakter Uitvoeringswet
Het wetsvoorstel geeft uitvoering aan de AVG. Zo regelt het onder meer de instelling
en inrichting van een nationale toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens)
en de bevoegdheid van die toezichthouder om bestuurlijke boetes op te leggen.
De AVG is geen gemiddelde verordening. Zij heeft als doel om bescherming te
bieden aan een fundamenteel recht dat ook in de Nederlandse Grondwet staat. De
AVG is bovendien niet gemiddeld omdat zij kenmerken heeft van een richtlijn. Het
grootste gedeelte van de AVG is rechtstreeks toepasselijk in de lidstaten. Zij hoeft
op die onderdelen dan ook niet te worden omgezet in nationaal recht. Op bepaalde
onderdelen laat de AVG echter ruimte aan de lidstaten om bij nationale wet nadere
regels te stellen. De uitvoeringswet vult die ruimte op enkele belangrijke onderdelen
in. Het gaat dan bijvoorbeeld om de uitzonderingen op het verbod om bijzondere
persoonsgegevens te verwerken en de mogelijkheden om beperkingen aan te
brengen op de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de AVG.
Verschuiving bevoegdheidsverdeling
Bescherming van persoonsgegevens is steeds meer een Europeesrechtelijke
aangelegenheid geworden. Dat heeft geleid tot een belangrijke verschuiving; het
grondrecht op bescherming van persoonsgegevens wordt als gevolg van de AVG
hoofdzakelijk geregeld en bepaald op EU-niveau. Naar verwachting zal de verdere
Europese integratie op dit terrein doorgaan. Het advies van de Afdeling advisering
is inzichtelijk te maken wat de consequenties hiervan zijn. En dan vooral voor de
systematiek van samenwerking en coherentie van toezichthouders die in de AVG is
vastgelegd. Op de punten waar de AVG ruimte laat voor regeling door de nationale
wetgever is bovendien een meer inhoudelijke afweging nodig bij de vraag of en zo
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ja, op welke wijze van die ruimte gebruik wordt gemaakt. De toelichting zou op dit
punt aangevuld moeten worden.
Onafhankelijk toezicht
De AVG bevat een gelaagde toezichtsstructuur, waarbinnen zowel nationale
toezichthouders als het Europees Comité voor gegevensverwerking taken
en bevoegdheden hebben. De toezichthouders zijn onafhankelijk en hebben
verstrekkende taken en bevoegdheden. Er moet wel duidelijkheid zijn over de
openbaarheid van hun werkwijze, over de wijze waarop zij belanghebbenden bij
hun besluiten betrekken en hoe zij verantwoording afleggen over de uitoefening van
hun taken en bevoegdheden. Dit geldt in het bijzonder voor het Europees Comité
voor gegevensverwerking dat op grond van de AVG bevoegd is pseudo-regels
vast te stellen in de vorm van richtsnoeren, aanbevelingen en beste praktijken.
De toelichting zou inzicht moeten bieden op welke wijze de raadpleging en
verantwoording door het Comité zal plaatsvinden.
Uitvoering
Het advies is daarnaast de toelichting over de uitvoeringsaspecten te versterken.
De gevolgen van de AVG voor burgers, bedrijven en overheden zullen aanzienlijk
zijn. De bekendheid met de naderende veranderingen lijkt nog te wensen over
te laten. Ook gezien de structurele problemen in de uitvoeringspraktijk onder de
bestaande wetgeving, zal de komende periode een forse inspanning nodig zijn
om de AVG en de daarmee samenhangende wetgeving op een voldoende niveau
uitgevoerd te krijgen. De toelichting maakt de urgentie daarvan onvoldoende
duidelijk. In het licht van de technologische ontwikkelingen zou in de noodzakelijke
begeleiding van de uitvoering ook nadrukkelijk aandacht besteed moeten worden
aan de manier waarop nieuwe technologische ontwikkelingen kunnen worden
opgenomen in de praktische toepassing van de AVG en de Uitvoeringswet.

EU | ARTICLE 29 WORKING PARTY: ADOPTED GUIDELINES
De werkgroep publiceerde vorige week weer een aantal nieuwe working
documents en guidelines (of: richtlijnen).
De working documents betreffen updates van al wat oudere documenten over
internationale gegevensdoorgifte. Het overzicht is hier te vinden:
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=50083
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4. Working document on Adequacy Referential (update of 		
Chapter One of WP12), wp254
http://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?doc_id=48827
Dit document gaat in op de vraag wanneer een derdeland (d.w.z land buiten de
Europese Unie / Europese Economische Ruimte) door de Commissie kan worden
aangemerkt als een land met een passend beschermingsniveau

5. Working Document setting up a table with the elements and
principles to be found in Binding Corporate Rules, wp256
http://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?doc_id=48798
Dit betreft een actualisering van de vereisten die worden gesteld aan zgn. binding
corporate rules (‘bindende bedrijfsvoorschriften’) die multinationals kunnen
gebruiken om binnen het eigen concern gegevens door te geven naar vestigingen
in derdelanden.

6. Working Document setting up a table with the elements and
principles to be found in Processor Binding Corporate Rules,
wp25
http://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?doc_id=48799
Dit betreft een actualisering van de vereisten die worden gesteld aan zgn.
processor binding corporate rules (‘bindende bedrijfsvoorschriften voor verwerkers’)
waarvan ondernemingen als Microsoft of Salesforce gebruik kunnen gebruiken om
binnen het eigen concern gegevens door van hun opdrachtgevers door te geven
naar eigen vestigingen in derdelanden.

7. Guidelines on Consent under Regulation 2016/679, wp259
http://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?doc_id=48849
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In deze richtlijnen gaat de werkgroep in op de voorwaarden die worden gesteld
aan toestemming in de zin van de AVG (art. 4(11) AVG). Deze voorwaarden
worden aangescherpt. Om te kunnen spreken van toestemming zal, volgens de
werkgroep, aan meer en strengere voorwaarden moeten worden voldaan.
‘These Guidelines provide a thorough analysis of the notion of consent in
Regulation 2016/679, the General Data Protection Regulation (hereafter: GDPR).
The concept of consent as used in the Data Protection Directive (hereafter:
Directive 95/46/EC) and in the e-Privacy Directive to date, has evolved. The GDPR
provides further clarification and specification of the requirements for obtaining
and demonstrating valid consent. These Guidelines focus on these changes,
providing practical guidance to ensure compliance with the GDPR and building
upon Opinion 15/2011 on consent.
[...]
Generally, consent can only be an appropriate lawful basis if a data subject
is offered control and is offered a genuine choice with regard to accepting or
declining the terms offered or declining them without detriment. When asking
for consent, a controller has the duty to assess whether it will meet all the
requirements to obtain valid consent. If obtained in full compliance with the
GDPR, consent is a tool that gives data subjects control over whether or not
personal data concerning them will be processed. If not, the data subject’s control
becomes illusory and consent will be an invalid basis for processing, rendering
the processing activity unlawful.’

8. Guidelines on Transparency under Regulation 2016/679, 		
wp260 pdf
http://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?doc_id=48850
In deze richtlijnen gaat de werkgroep in op de informatieplichten van o.a. art. 12
en 13 AVG, alsmede op andere transparantievereisten (bijv, i.h.k.v. geïnformeerde
toestemming).

9. Nieuwsbericht WP29 inzake Uber datalek
De werkgroep stelt een taskforce samen om onderzoek te doen naar het datalek bij
Uber, waarover in de pers werd bericht: Uber zou een jaar geleden een bedrag van
$100.000 hebben betaald (‘zwijggeld’?) aan iemand die de onderneming op
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een datalek had gewezen (en dat lek mogelijk zelfs had veroorzaakt); vervolgens
heeft Uber nagelaten dat datalek te melden bij Ap.
‘29-11-2017 The WP29 established a taskforce on the UBER data breach case. This
taskforce, led by the Dutch DPA, will be composed at this stage of representatives
from the French, Italian, Spanish, Belgian and German DPAs as well as from the
ICO and will coordinate the national investigations on this important issue’.

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

10.		 Nieuwsbericht UWV overtreedt wet bij verzuimbeheer 		
		 en toegangsbeveiliging werkgeversportaal | 14 november
		2017
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/uwv-overtreedt-wet-bijverzuimbeheer-en-toegangsbeveiliging-werkgeversportaal
Ap heeft in onderzoeken vastgesteld dat UWV met betrekking tot verzuimbeheer en
toegangsbeveiliging in strijd handelt met de Wbp. Medewerkers verzuimbeheersing
verwerken onbevoegd gezondheidsgegevens van mensen in het kader van een
Ziektewetuitkering. De beveiliging van het online werkgeversportaal is daarnaast
onvoldoende omdat er geen meerfactorauthenticatie wordt toegepast bij de
toegangsverlening tot dit portaal. UWV heeft aangegeven maatregelen te willen
treffen om de overtredingen te beëindigen. De Ap is van plan tot handhaving over te
gaan als de overtredingen voortduren.
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