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uitspraken
1.

HR 24 februari 2017 (kenteken en belasWngen)

2.

HR 24 februari 2017 (vergeetrecht)

3.

Rb Den Haag 8 mei 2017 (OV-chip en
studiebeurs)

4.

Hof Amsterdam, 15 mei 2017
(kentekenparkeren)

5.

Rb Gelderland 13 juli 2017 (afvalpas)

6.

Rb Midden-Nederland (Vzr) 2 augustus 2017
(benchmark ROM)

7.

ABRvS, 23 augustus 2017 (IGZ klachten)

8.

ABRvS 20 september 2017 (Ov-chip
korWngabbonement)

9.

HR 1 december 2017 (zorginfrastructuur)
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1. HR 24 FEBRUARI 2017, ECLI:NL:HR:2017:288
(KENTEKEN EN BELASTINGEN)

HR 24 februari 2017 (kenteken en belasWngen)
feiten
BelasWngdienst gebruikt
kentekens ter controle van
ridenregistraWes van
privégebruik leaseauto

oordeel
Er is geen vereiste wedelijke
grondslag die de verwerking
van gegevens rechtvaardigt.

rechtsvraag
Mag dit? Of: biedt de
belasWngwet daarvoor
een toereikende basis?

betekenis
BelasWngdienst mag leaserijders niet op deze wijze,
zonder precieze wedelijke
grondslag controleren
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[Er moet sprake zijn van] een we5elijk
voorschri9 waaruit de burger met
voldoende precisie kan opmaken welke
gegevens kunnen worden verzameld en
vastgelegd, en onder welke voorwaarden
die gegevens kunnen worden bewerkt,
bewaard en gebruikt

anders: stad roderdam (1974)
dat toch, voor zover art. 49, lid 1, AWR al
geacht kan worden de uitoefening van het
in art. 8, lid 1, EVRM gewaarborgde recht
op 'respect for his private and family life ...
and his correspondence' te beperken,
zulks ingevolge het bepaalde in de tweede
lid van dat verdragsarKkel wordt
toegestaan, nu zodanige beperking kan
worden aangemerkt als 'necessary in a
democraKc society in the interest of the
economic well-being of the country’

HR 10 december 1974
ECLI:NL:HR:1974:AB4412

o9ewel: áls er al sprake is van een
privacyinbreuk, dán nog is die nodig
in een democraKsche samenleving
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géén heel grote verrassing misschien, want...

HJEU 8 april 2014,
C-293/12 en
C-594/12
(bewaarplicht
telecomgegevens)

HJEU 15 december
2015, C-362/14
(safe harbor)

HJEU 21 december
2016, C-203/15 en
C-698/15
(bewaarplicht
telecomgegevens)

Het is niet aan de rechter,
en zeker niet aan de rechter
in kort geding, om in
algemene zin te bepalen
waar de grens precies moet
liggen, maar hier gaat het
verzoek in deze vorm naar
het oordeel van de
voorzieningenrechter in
ieder geval te ver...
Vzr. Rb Oost-Brabant 26
november 2013, ECLI:NL:RBOBR:
2013:6553

2. HOGE RAAD 24 FEBRUARI 2017, ECLI:NL:HR:
2017:316 (VERGEETRECHT)
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feiten
• cassaWe in de zaak van het
vergeetverzoek van de escorthuurmoord
• uitzending Peter R. de Vries
• verzoeker is veroordeeld tot zes jaar
gevangenisstraf voor poging tot
uitlokking van huurmoord
• Google Search verwijst bij invoering
volledige naam naar boek dat door
de kwesWe geïnspireerd is

rechtsvraag

• hebben privacyrechten van betrokkene in
beginsel voorrang op het economisch belang
van een zoekmachine en gerechtvaardigd
belang van gebruikers?
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oordeel
• ja, in beginsel wel
• maar dat kan in bijzondere gevallen anders
zijn aiankelijk van de aard van de betrokken
informaWe, gevoeligheid voor privéleven,
belang van publiek bij kennisname (en rol van
betrokkene in openbare leven)
• enkele feit dat informaWe juist is en op ernsWg
misdrijf ziet is onvoldoende

betekenis
• HR maakt einde aan gelijkwaardige afweging
van belangen die in lagere rechtspraak
plaatsvond
• privacy gaat in beginsel toch voor
• afweging tegen bijzondere omstandigheden
vergt grondige beoordeling
• vertrouwen we die toe aan commerciële
zoekmachines..?

6

14-12-17

3. RB DEN HAAG 8 MEI 2017, ECLI:NL:RBDHA:
2017:5165 (OV-CHIP EN STUDIEBEURS)

Art. 5:16 Awb
Een toezichthouder is bevoegd inlichKngen te vorderen
Art. 5:17 Awb
1. Een toezichthouder is bevoegd inzage te vorderen van zakelijke
gegevens en bescheiden.
2. Hij is bevoegd van de gegevens en bescheiden kopieën te maken.
3....

feiten
DUO verzamelt OV-gegevens
ter controle van de
uitwonende studiebeurs

oordeel
art. 5:16 en 5:17 Awb bieden
onvoldoende grondslag

rechtsvraag
mag DUO ov-chipgegevens
gebruiken bij de controle van
de uitwonendebeurs?

betekenis
DUO mag niet zomaar ovchipgegevens gebruiken bij
controle van uitwonendebeurs
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rechtbank
• schending van privacyrechten moet zijn
voorzien bij wet (“in accordance with
the law”)
• die inmenging moet dus berusten op
een naar behoren bekend gemaakt
wedelijk voorschrik waaruit de burger
met voldoende precisie kan opmaken
welke persoonsgegevens voor welke
doel worden vastgelegd
• en ook onder welke voorwaarden die
gegevens voor dat doel kunnen worden
bewaard en gebruikt

4. HOF A’DAM 15 MEI 2017, ECLI:NL:GHAMS:
2017:1796 (KENTEKENPARKEREN)
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feiten
• Gemeente Amsterdam schrijk
kentekenparkeren voor
• de voorzider van Privacy First betaalt
wel maar weigert registraWe
kenteken
• en eist in appèl KG gebod op
alternaWeve mogelijkheden zonder
invoeren kenteken
zie ook: ECLI:NL:RBAMS:
2015:358 (bestuursrechter)

rechtsvraag

• is kentekenparkeren een
geoorloofde inbreuk op de
privacy?
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oordeel
geen spoedeisend belang
• appellante was al lang bekend met beleid
• kan redelijkerwijs uitkomst bodemzaak
afwachten
strijd met ar6kel 8 en 18 EVRM?
• Zonder nader onderzoek niet eenvoudig
te beantwoorden
• Ook al posiWef beoordeeld in arrest 7
januari 2016 (ECLI:NL:GHAMS:2016:146)

betekenis

• het is lasWg om in kort geding een
uitspraak te krijgen over principiële
zaken
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5. VZR. RB GELDERLAND 13 JULI 2017,
ECLI:NL:RBGEL:2017:3665 (AFVALPAS)

11

14-12-17

feiten
• verzoek aan AP om handhavend
op te treden tegen afvalpas
Arnhem
• systeem waarbij containers
alleen nog met adresgebonden
afvalpas kunnen worden
geopend

rechtsvraag

• als AP meent dat verwerking in
strijd is met Wbp, mag zij dan
toch afzien van handhaving?
• is er concreet zicht op legalisaWe
door invoering nieuw systeem?
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oordeel
• invoering nieuw systeem
onzeker, dus geen zicht op
legalisaWe
• vzr schorst beslissing om af te
zien van handhaving, maar
loopt niet vooruit op beslissing
op bezwaar

betekenis

• weinig ruimte voor AP om te gedogen?
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RouKne Outcome
Monitoring

6. VZR. RB MIDDEN-NLD 2 AUGUSTUS 2017,
ECLIC:NL:RBMNE:2017:4011 (BENCHMARK
ROM)

feiten
persoonsgegevens van
zorgtrajecten worden d.m.v.
‘eenwegspseudonomisaWe’
anoniem (?) geregistreerd

oordeel
(vooralsnog) onvoldoende
aannemelijk dat er wel sprake
is van persoonsgegevens

rechtsvraag
betrek dit een verwerking van
persoonsgegevens en is de
Wbp van toepassing?

betekenis
geanonimiseerde
persoonsgegevens die niet
herleidbaar zijn vallen niet
onder de Wbp
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7. ABRVS 23 AUGUSTUS 2017, ECLI:NL:RVS:
2017:2232 (IGZ KLACHTEN)
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feiten
• betrokkene verzoekt om verwijdering eigen
niet in behandeling genomen klacht (over
fysiotherapeut) bij InspecWe voor de
Gezondheidszorg (IGZ) en Landelijk Meldpunt
Zorg (LMZ)
• Minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport
had geweigerd en rechtbank achde beroep
daartegen gegrond

rechtsvraag
is het bewaren van de klacht wel of niet in
overeenstemming met de Wbp
• het gaat om bijzondere gegevens
• wedelijke bewaarplicht? (Archiefwet)
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oordeel
art. 23 lid 1 sub f: zwaarwegend algemeen
belang met een wedelijke grondslag (of
ontheﬃng AP)
• de Archiefwet is te algemeen, en biedt
geen grondslag om bijzondere gegevens
conform de Wbp te verwerken
art. 23 lid 1 sub a: toestemming
• er is geen toestemming voor opslag
gegeven, voorafgaande publicaWe
bewaarbeleid maakt dit niet anders

betekenis
• ook de overheid loopt aan tegen
strenge regels bijzondere gegevens
• Archiefwet biedt op zichzelf geen
wedelijke grondslag voor bewaren
van bijzondere gegevens
• toetsing aan 23 lid 1 sub b: gemiste
kans?
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8. ABRVS 20 SEPTEMBER 2017, ECLI:NL:RVS:
2017:2555 (OV-CHIP KORTINGS-ABONNEMENT)

feiten
• Jonker wil anoniem reizen met OVchip én met korWng
• NS biedt dat korWngsabonnement
niet aan
• Jonker verzoek Ap handhavend op
te treden en NS te dwingen hem
dit abonnement aan te bieden
• Ap wijst dit verzoek af, na een kort
verkennend onderzoek(je) en
onder verwijzing naar eerder
onderzoek
• Rb vernieWgt Ap-besluit en draagt
de toezichthouder op alsnog
onderzoek te doen, omdat Jonker
alternaWeven heek voorgesteld

rechtsvraag
had Ap inderdaad mogen
volstaan met een
verkennend onderzoek?
oordeel
neen. het verzoek mocht
niet zonder voldoende
onderzoek worden
afgewezen
betekenis
Ap moet goed onderzoek
doen. En heek dat
inmiddels bijna afgerond
rapport wordt
binnenkort verwacht

18

14-12-17

7.2.1. Teneinde na te gaan of sprake is van een mogelijke overtreding
diende beoordeeld te worden of het voor de uitvoering van de
overeenkomst betreﬀende een voordeelurenabonnement noodzakelijk
is dat de persoonsgegevens worden verwerkt door het verplicht stellen
van een persoonlijke OV-chipkaart. Ook diende te worden beoordeeld
of als gevolg van het verplicht stellen van de persoonlijke OV-chipkaart
die verwerking van persoonsgegevens toereikend, ter zake dienend en
niet bovenmaKg is.
[Ap] hee9 verwezen naar reeds uitgevoerde onderzoeken. Het betre9:
[...]. In die onderzoeken is niet onderzocht of de verwerking van
persoonsgegevens door middel van een persoonlijke OV-chipkaart
noodzakelijk is voor het sluiten en de uitvoering van de overeenkomst
betreﬀende het voordeelurenabonnement en [...] of als gevolg van het
verplicht stellen van de persoonlijke OV-chipkaart voor een
abonnement die verwerking van persoonsgegevens toereikend, ter zake
dienend en niet bovenmaKg is.
De rechtbank hee9 daarom terecht overwogen dat de verwijzing naar
de reeds eerder uitgevoerde onderzoeken niet toereikend is.

9. HOGE RAAD 1 DECEMBER 2017 ECLI:NL:HR:
2017:3053 (ZORGINFRASTRUCTUUR)
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feiten
• Vereniging PrakWjkhoudende Huisartsen
tegen Zorgaanbieders voor
ZorgcommunicaWe over doorstart EPD
• Landelijk Schakelpunt (LSP)
• verwerking op basis van toestemming (en
niet obv wedelijke grondslag)

rechtsvraag
is de voorgenomen infrastructuur
onverenigbaar met 8 EVRM, Wbp, medisch
beroepsgeheim vanwege:
• onmogelijkheid kennisname te beperken tot
speciﬁeke doelen/derden (overmaWgheid)
• gebrekkige toestemming
• kan toestemming beroepsgeheim opzij zeden
(9 lid 4 Wbp)
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oordeel
• ook bij toestemming speelt proporWonaliteit een rol
(Santander), maar het is niet overmaWg dat er meer
in het dossier zit dan een waarnemend arts in een
concreet geval misschien nodig heek
• toestemming kan beroepsgeheim opzij zeden
• vrije toestemming = zonder enige dwang
• speciﬁek = weten welke concrete gegevensset in
welke situaWe voor welk type zorgverlener
inzichtelijk is

betekenis
• dat iets beter kan, wil nog niet zeggen dat het
in huidige vorm niet mag
• eerste HR-arrest waarin AVG wordt
genoemd?
• helaas geen verdere uitspraak over betekenis
‘vrije’ toestemming
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10. BONUS!

een pasfoto is een rasgeven.. of toch niet?
… [onjuist is] dat in een geval waarin
de vordering uitdrukkelijk ook
betrekking had op foto's van
personen, toepassing van [art. 18
Wbp en 126nf Sv over rasgegevens]
alleen in aanmerking komt indien met
de vordering is beoogd de
desbetreﬀende gevoelige [ras]
informaKe aan die foto's te ontlenen”

Conclusie AG 16 mei 2017
ECLI:NL:PHR:2017:547

HR 23 maart 2010
ECLI:NL:HR:2010:BK6331

[over ‘gevoelige gegevens” in de zin
van art. 126nf Sv] Een
ongenuanceerde uitleg van deze
overwegingen zou ertoe leiden dat
opnamen van beveiligingscamera's
per deﬁniKe gevoelige gegevens
beva5en, omdat uit die opnamen het
ras van de afgebeelde persoon is op
te maken. Dat lijkt mij overtrokken.
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g.j.zwenne@law.leidenuniv.nl
quinten.kroes@brinkhof.nl

VRAGEN?
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