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Update

Privacywetgeving
oktober 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)

RIJKSOVERHEID
Model gegevensbeschermingseffectbeoordeling rijksdienst (PIA) en
Kamerbrief daarover
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/09/29/model-gegevens
beschermingseffectbeoordeling-rijksdienst-pia
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/09/29/kamerbriefover-nieuw-model-gegevensbeschermingseffectbeoordeling-rijksdienst
Dit model is een instrument om van voorgenomen regelgeving of projecten
waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, de effecten voor betrokkenen in
kaart te brengen en te beoordelen. Rijksorganisaties kunnen dit model voor de
eigen organisatie gebruiken en eventueel aanvullen met organisatie-specifieke
elementen. Het bevat ook een toelichting op het instrument en de beschrijving van
het proces van uitvoering ervan.
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DNB | MAATSCHAPPELIJK OVERLEG BETALINGSVERKEER
Biometrie in het betalingsverkeer
https://www.dnb.nl/binaries/Biometrie-in-Betalingsverkeer_-_MOB-eindrapport_
tcm46-360952.pdf
In deze nota wordt biometrische toegangsbeveiliging voor mobiel betalen en
bankieren beoordeeld aan de hand van het kader dat in mei 2015 door het MO
is vastgesteld. De nota is opgesteld door het MOB-secretariaat, en besproken
in de Werkgroep Veiligheid met inbreng van de Werkgroepen Maatschappelijke
Efficiency en Europese zaken en Toegankelijkheid en Bereikbaarheid. In deze
bespreking gemaakte opmerkingen zijn in deze versie verwerkt.
De conclusies uit het onderzoek zijn:
• Biometrie kan bijdragen aan de veiligheid van betalingsverkeer doordat sterke
klantauthenticatie eenvoudiger in het gebruik wordt.
• De mate van veiligheid is echter sterk afhankelijk van de kwaliteit van 		
implementatie, zowel voor het proces (registratie) als de gebruikte techniek. 		
Er is veel innovatie en internationale standaarden zijn nog in ontwikkeling. 		
Onafhankelijke certificatie is nog niet beschikbaar.
• De privacy regelgeving is vanaf 2018 met de invoering van de Algemene 		
Verordening Gegevensbescherming (AVG) verder aangescherpt voor opslag
van persoonlijk identificeerbare informatie.
• Juridisch zijn er nog de nodige onzekerheden over regelgeving en mogelijke
betwistingen.

CONSULTATIES
Start marktconsultatie eID | 5 oktober 2017 – 1 december 2017
https://www.digitaleoverheid.nl/nieuws/start-marktconsultatie-eid
De marktconsultatie heeft als doel te inventariseren of private organisaties
elektronische identificatiemiddelen kunnen leveren die passen bij de eisen en
wensen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).
De consultatie loopt via www.tenderned.nl. Er kan tot en met 1 december 2017
gereageerd worden. De informatie uit de marktconsultatie wordt gebruikt om de
doelstellingen en eisen aan te scherpen van een mogelijk vervolgtraject.
De marktconsultatie eID maakt onderdeel uit van het Programma eID van
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het ministerie van BZK. Naast een versterkt DigiD wil de overheid dat er
één of meer alternatieve, door private bedrijven uitgegeven, inlogmiddelen
beschikbaar komen. Dit is wenselijk om de continuïteit van de dienstverlening
te waarborgen. Daarbij richt de overheid zich op private inlogmiddelen op het
betrouwbaarheidsniveau substantieel.
Zie daarover: https://ellentimmer.wordpress.com/2017/10/11/eid-marktconsultatie
Beleidsnota Juridisch kader crowdfundingplatformen onderhandse leningen |
12 oktober 2017 – 26 november 2017
http://www.internetconsultatie.nl/crowdfunding
Crowdfunding is een financieringsvorm, waarbij geldvragers geld van het publiek
aantrekken. Met het meer volwassen worden van de markt groeit het belang van
een toekomstbestendig juridisch kader, gekoppeld aan goed en effectief toezicht.
Het is daarom wenselijk te onderzoeken op welke wijze aanpassingen in wet- en
regelgeving verder bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van crowdfunding.
Dit document richt zich daarbij op crowdfunding waarbij de financiering is
vormgegeven als onderhandse lening.
Nb. Op bldz. 7-8 aandacht voor privacyvragen.
Implementatiebesluit herziene richtlijn betaaldiensten | 26 september 2017 –
25 oktober 2017
https://www.internetconsultatie.nl/
implementatiebesluitherzienerichtlijnbetaaldiensten
Dit besluit implementeert richtlijn nr. 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 (hierna: PSD II of de richtlijn).
Nb. op blz. 16 aandacht voor privacyregels
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Besluit digitale toegankelijkheid overheid
http://www.internetconsultatie.nl/digitoegankelijkheid/document/3086
Digitale toegankelijkheid van de overheid is van groot belang voor ouderen
en mensen met een beperking. Dit Besluit dient ter implementatie van richtlijn
(EU) 2016/2102 en verplicht overheidsinstanties tot het toepassen van
toegankelijkheidsstandaard EN 301 549. Deze (open) standaard was reeds
opgenomen op de ‘pas-toe-of-leg-uit-lijst’ van het Forum Standaardisatie.
Wetsvoorstel pseudonimisering leerlinggegevens (aangenomen door Tweede
Kamer)
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34741
Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het pseudonimiseren van
het persoonsgebonden nummer van een onderwijsdeelnemer ten behoeve van
het bieden van voorzieningen in het kader van het onderwijs en de begeleiding
van onderwijsdeelnemers.
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/tweede-kamer-akkoord-met-wetdie-privacy-leerlingen-beter-regelt
PO-raad. Vanaf 1 augustus zijn voor het werken met digitale leermiddelen minder
leerlinggegevens nodig. In plaats daarvan komen pseudoniemen die ervoor
zorgen dat leerlingen niet herleidbaar zijn. Daarmee is de privacy van leerlingen
beter geregeld. De Tweede Kamer is deze week akkoord gegaan met een
wetsvoorstel dat dit regelt, maar er zijn nog wel wat zorgen.
Zo wordt het gebruik van het pseudoniem (keten iD) niet wettelijk verplicht. De
Kamer vreest dat het keten iD hierdoor onvoldoende toegepast zal worden. Ook
mag de invoering van het keten iD het onderwijsproces niet verstoren, zoals in
het begin van het schooljaar in het voortgezet onderwijs het geval was. Om deze
redenen wil de Tweede Kamer jaarlijks geïnformeerd worden over de voortgang
en het gebruik van het keten iD. Kamerlid Westerveld (GroenLinks) diende
hiervoor een motie in die door staatssecretaris Dekker is overgenomen.
Om begin 2018 het keten iD uitgebreid te kunnen testen met scholen, educatieve
uitgeverijen en distributeurs, is snelle behandeling van het wetsvoorstel door
de Eerste Kamer nodig. De PO-Raad, VO-Raad en de MBO Raad hebben met
uitgeverijen en distributeurs afspraken gemaakt in het platform voor de educatieve
keten (Edu-K).
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EU | ARTICLE 29 WORKING PARTY: ADOPTED GUIDELINES
Guidelines on the right to “data portability” (wp242rev.01)
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44099
Guidelines on Data Protection Officers (‘DPOs’) (wp243rev.01)
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44100
Guidelines on The Lead Supervisory Authority (wp244rev.01)
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44102
Guidelines on Data Protection Impact Assessment (DPIA) and determining
whether processing is “likely to result in a high risk” for the purposes of
Regulation 2016/679 (wp248rev.01)
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=47711
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