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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 | WETSVOORSTEL EN KAMERSTUKKEN

De Uitvoeringswet AVG is inmiddels ook gepubliceerd in de officiële kamerstukken-
lay-out:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34851-1.html
Aanbiedingsbrief Kamerstukken II 2017/18, 34 851, nr. 1 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34851-2.html
Voorstel van wet Kamerstukken II 2017/18, 34 851, nr. 2 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34851-3.html
Memorie van Toelichting Kamerstukken II 2017/18, 34 851, nr. 3 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34851-4.html
Advies RvS Kamerstukken II 2017/18, 34 851, nr. 4 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34851-5.html
Brief aan Vz Tweede Kamer Kamerstukken II 2017/18, 34 851, nr. 5 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34851-A.html
Brief aan Vz Eerste Kamer Kamerstukken I 2017/18, 34 851, A 
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NL | WETGEVING: IMPLEMENTATIEWET PSD2

1. Kamerbrief inzake vertraagde implementatie PSD2

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/10/23/kamerbrief-
reactie-verzoek-voortgang-implementatie-herziene-richtlijn-betaaldiensten-psd2

De implementatiedatum van de PSD2-richtlijn is 13 januari 2018. Nederland heeft 
dit niet gehaald. Dit vanwege, wat de regering noemt, ‘de zorgvuldige (nationale) 
weging van belangen, de afstemming met toezichthouders en de aandacht voor 
privacyaspecten van de PSD2-richtlijn’. Dit heeft meer tijd gevraagd dan voorzien.

Een realistische inschatting van de inwerkingtreding van de wetgeving ter 
implementatie van de PSD2-richtlijn is het voorjaar van 2018, aldus de voormalige 
minister van Financiën, minister Dijsselbloem.

2. Consequenties als gevolg van vertraagde implementatie PSD2

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2017/10/23/veelgestelde-
vragen-en-antwoorden-psd2

Er zijn drie consequenties als gevolg van het feit dat de PSD2-richtlijn nog niet is 
geïmplementeerd in Nederland:

1. De nieuwe betaaldiensten blijven ongereguleerd en banken zijn niet verplicht   
 om  aan betaalinstellingen toegang te verlenen tot betaal- en rekeninginformatie.
2. Omdat de nieuwe betaaldiensten ongereguleerd blijven, kunnen vergunningen  
 nog niet worden aangevraagd of verleend. Ook is er geen vergunningplicht.
3. Consumenten en bedrijven kunnen in Nederland na 13 januari 2018 slechts   
 gebruik maken van de nieuwe betaaldiensten wanneer de nieuwe    
 betaaldiensten worden aangeboden door hun eigen bank. 
  

3. Advies Autoriteit persoonsgegevens over Implementatiewet PSD2

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/20171220_
advies_aan_min_fin_implementatiebesluit_psd2.pdf
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De Autoriteit persoonsgegevens (Ap) heeft op 22 augustus 2017 haar advies 
uitgebracht over de wetgeving ter implementatie van de PSD2-richtlijn. Zij adviseert 
de ontwerpversie van de implementatiewetgeving te herzien. Aanbieders van 
betaaldiensten dienen in de toekomst zowel aan de regels van de AVG als aan 
de regels van de PSD2-richtlijn voldoen. Ter bevordering van de duidelijkheid en 
de handhaving van de regelgeving adviseert de Ap het gehele toezicht op de 
bescherming van persoonsgegevens in het kader van betaaldiensten onder te 
brengen bij één toezichthouder (zijnde: de Ap).

4. PSD2-Richtlijn (volledigheidshalve)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2366 

Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 
2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van 
de Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 
1093/2010 en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG (Voor de EER relevante 
tekst) (PSD2-Richtlijn).

NL | WETGEVING: EIDAS-VERORDENING

5. eIDAS-Verordening

Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 
23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor 
elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/
EG (eIDAS-verordening).

Update: De eIDAS-verordening staat voor ‘Electronic Identities And Trust Services’-
verordening. Met deze verordening hebben de Europese lidstaten afspraken 
gemaakt om dezelfde begrippen, betrouwbaarheidsniveaus en onderlinge 
digitale infrastructuur te gebruiken. Een onderdeel van de verordening is het 
grensoverschrijdend gebruik van Europees erkende inlogmiddelen. Dit kan alleen 
met een betrouwbare online identiteitscheck aan de voordeur. De Europese 
Unie wil hiermee regelen dat het makkelijker en veiliger wordt om binnen Europa 
online zaken te regelen. Nederland is de koploper in de uitvoering van de 
eIDAS-verordening. Op dit moment maken 81 Nederlandse gemeenten diensten 
digitaal voor buitenlandse burgers en bedrijven. Europese burgers en Europese 
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vertegenwoordigers van Nederlandse bedrijven kunnen inloggen met een Europees 
eID-middel.

De eIDAS-verordening is al vanaf 17 september 2014 inwerking getreden. Vanaf 
29 september 2018 is de wederzijdse acceptatie van genotificeerde eID’s van 
lidstaten verplicht. De maatregel wordt hiermee bindend voor de gehele publieke 
sector.

AP | START CAMPAGNE ‘PRIVACY GAAT IEDEREEN WAT AAN’

6. Start campagne ‘Privacy gaat iedereen wat aan’

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/start-campagne-privacy-gaat-
iedereen-wat-aan 

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) start 30 januari jl.  een voorlichtingscampagne 
over de nieuwe Europese privacywet die vanaf 25 mei geldt. Aleid Wolfsen, 
voorzitter van de AP, doet de aftrap van de campagne met een privacyles op 
een basisschool. De campagne ‘Privacy gaat iedereen wat aan’ maakt mensen 
bewuster van hun privacyrechten en biedt organisaties praktische hulp bij de 
naleving van de wet. Wolfsen: “Veel mensen en organisaties zijn nog onbekend 
met de gevolgen van de nieuwe wetgeving. Daar gaan we wat aan doen met deze 
campagne. Met een lespakket voor kinderen, een ‘regelhulp’ voor organisaties 
en veel informatie op onze website. In een tijd waarin persoonsgegevens gouden 
handel zijn, is het van groot belang dat die gegevens goed beschermd blijven.”

EU | ARTICLE 29 WORKING PARTY

7. Nieuwe online vindplaats nieuwsberichten WP29

Sinds 18 januari 2018 worden actuele nieuwsberichten van Article 29 Working Party 
(hierna: WP29)  geplaatst op de ‘ARTICLE29 NEWSROOM’ afdeling van de website 
van de Europese Commissie:

http://ec.europa.eu/newsroom/article29/news-overview.cfm 
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Op de algemene nieuwsafdeling van de website van de Europese Commissie 
worden géén actuele berichten meer geplaatst van WP29. De onderstaande 
website is derhalve niet meer gericht op WP29:

http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=50083  

Alle voorgaande en gearchiveerde bestanden gerelateerd aan WP29 kunt u 
terugvinden op de volgende website:

http://collections.internetmemory.org/haeu/20171122154227/http://ec.europa.eu/
justice/data-protection/index_en.htm 

Ten slotte is van belang dat er een nieuwe, overzichtelijke website in ontwikkeling 
is die de huidige website van Directorate-General for Justice and Consumers (DG 
JUST) zal vervangen.

8. Voorlopige richtsnoer ‘profilering’

http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612053 

Guidelines on Automated individual decision-making and Profiling for the purposes 
of Regulation 2016/679, wp251.

Op 3 oktober 2017 heeft WP29 een voorlopige richtsnoer aangenomen met 
betrekking tot profilering in de zin van de AVG. De mogelijkheid voor het publiek 
om commentaar leveren of inbreng te bieden op de voorlopige richtsnoer is 
gepasseerd. De periode tussen de aanname van een voorlopige richtsnoer en de 
goedkeuring van de definitieve richtlijn bedroeg bij eerdere reeds goedgekeurde 
richtlijnen van WP29 vier tot zes maanden. De definitieve goedkeuring van de 
voorlopige richtlijn met betrekking tot profilering kan derhalve verwacht worden in 
de eerste helft van 2018.

De richtlsnoer is opgesteld naar aanleiding van een aantal bepalingen die worden 
geïntroduceerd binnen de AVG waarin de risico’s worden aangekaart als gevolg 
van profilering. Met de richtsnoer beoogt WP29 verduidelijking te bieden over deze 
nieuwe bepalingen. Binnen de voorlopige richtsnoer wordt aandacht besteed 
aan de definitie van profilering, de relevante algemene en specifieke bepalingen, 
kinderen en profilering en ten slotte aan de Data Protection Impact Assessment 
(DPIA).
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EU | E-PRIVACY VERORDENING

9. Voorstel voor een nieuwe e-Privacy Verordening

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:52017PC0010 

Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad met 
betrekking tot de eerbiediging van het privéleven en de bescherming van 
persoonsgegevens in elektronische communicatie, en tot intrekking van Richtlijn 
2002/58/EG (e-Privacy Verordening) COM/2017/010 final - 2017/03 (COD).

Het voorstel regelt onder andere de inzet van verschillende marketingkanalen zoals 
e-mail, cookies en telemarketing, alsmede het gebruik van metadata. In het kader 
daarvan worden ook nieuwe toestemmingsvereisten geïntroduceerd. Ook worden, 
in aanvulling op de traditionele telecom- en internetaanbieders, ook regels gesteld 
voor zgn. ‘over-the-top’-aanbieders (zoals Whatsapp, Netflix enz.). Op 10 januari 
2017 heeft de Europese Commissie het door haar geamendeerde voorstel voor de 
e-Privacy Verordening gepubliceerd.

Aanvankelijk was de veronderstelling dat de e-Privacy Verordening vanaf 25 mei 
2018 van toepassing zou worden, tegelijkertijd met de AVG. Deze datum lijkt echter 
onhaalbaar. Gesuggereerd wordt dat de e-Privacy Verordening pas medio 2019 
van toepassing zal zijn. Het Europees Parlement en de Europese Raad hebben 
reeds een reactie gegeven op de e-Privacy Verordening.

10. Reactie Europees Parlement

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-
2017-0324+0+DOC+XML+V0//EN#title1 

On the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council 
concerning the respect for private life and the protection of personal data in 
electronic communications and repealing Directive 2002/58/EC (Regulation on 
Privacy and Electronic Communications) (COM(2017)0010 – C8-0009/2017 – 
2017/0003(COD)).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:52017PC0010
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0324+0+DOC+XML+V0//EN#title1
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11. Reactie Europese Raad

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15333-2017-INIT/en/pdf 

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council concerning 
the respect for private life and the protection of personal data in electronic 
communications and repealing Directive 2002/58/EC (Regulation on Privacy and 
Electronic Communications) - Examination of the Presidency text.

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15333-2017-INIT/en/pdf

