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20.2 Plan van behandeling 

Veel mensen maken zich zorgen over hun privacy, vooral in àe context van het 
internet.1 In de juridische praktijk is de Wet bescherming persoonsgegevens het 
meest relevant voor de privacy van consumenten. In dit hoofdstuk ligt de nadrnk 
dan ook op die wet. In par. 20.3 wordt de grondrechtelijke inbedding van het pri
vacyrecht besproken, evenals het verschil tussen het recht op privacy en het recht 
op bescherming van persoonsgegevens. Par. 20.4 schetst de inhoud van het gege
vens beschermingsrecht, en par. 20.5 bespreekt toestemming en de andere verwer
kingsgrondslagen in de Wet bescherming persoonsgegevens. Privacy op internet 
is het onderwerp van par. 20.6. In dat verband worden twee thema's besproken: 
de reikwijdte van het begrip 'persoonsgegevens', en de specifieke r;•gcls voor cookies. 
Tot slot besteedt par. 20. 7 aandacht aan de voorgestelde herziening van het Euro

pese gcgevcnsbeschermingsrecht. 

20.3 Grondrechten 

Het recht op pïivacy is opgenomen in de Grondwet en in verschillende 
Zo beschermt het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens 
(1951) het recht op privacy in art. 8. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
hanteert een ruime interpretatie van het recht op privacy, en pint zich niet vast 
op één definitie. Op deze manier kan het Hof het recht op privacy toepassen in 
nieuwe omstandigheden.3 Deze benadering heeft het Hof bijvoorbeeld in staat ge-

1. 

2. 

3. 
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steld re beslissen dar het monitoren van ien1.ands internetgebruik iabreuk 
op het recht op 

Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie {2000) bevat, naast het 
recht op privacy, een apart recht op de beschern1ing van persoonsgegevens. 5 Dat 
art. 8 luidt als volgt: 

'Beschenning van persoonsgegevens 

1. :2enieder heeft recht op bescherming van de hem betreffende persoonsgege
vens. 

2. Deze gegevens moeren eerlijk worden verwerkt, voor bepaalde doeleinden en 
met toestemming van de betrokkene of op basis van een andere gerechtvaar
digde grondslag waarin de wet voorziet. Eenieder heeft recht op roegang tot 
de over hem verzamelde gegevens en op rectificatie daarvan. 

3. Een onafhankelijke autoriteit ziet toe op de naleving van àeze regels.' 

De verwerking van persoonsgegevens kan aan de privacy raken, maar ook aan an
dere grondrechten, zoals het recht op politieke participatie en 
sel.6 

Het recht op uescnermmg van persoonsgegevens volgt een andere benadering dan 
het recht op privacy. De Hert & Gutwirth karakteriseren het recht op privacy als 
een opaciteitsinstrument, en het gegevens beschermingsrecht als een transparantie
instrument. 

7 
Het recht op privacy geeft het individu de kans zich af te schermen: 

'het recht op privacy werkt als een schild en garandeert een zekere of 
ondoorzichtbaarheid van de burgers'. 8 Het recht op privac; in het Europees Verdrag 
tot bescherming van de rechten van de mens verbiedt inmenging in de privésfeer. 
Dit verbod is echter niet absoluut. Privacy moet vaak worden afgewogen tegen 
andere beiangen, zoals de rechten van anderen.9 Het recht op privacy kan daarom 
gezien worden als een 'nee, tenzij' -regime.10 

Het gegevens beschermingsrecht is een juridisch instrument dat ervoor probeert te 
pe·rs•:>o.ns:sCîsC\ler1s eerlijk en rechtmatig gebeurt. Een 

van de middelen om dat doel te bereiken is het vereiste dat persoonsgegevens op 
een transparante wijze worden verwerkt. In beginsel staat het gegevens bescher
mingsrecht de verwerking van persoonsgegevens toe, zolang de verantwoordelijke 
voldoet aan een aantal eisen. 'Het recht op data protection ( ... )kanaliseert en orga
niseert de legitieme uitoefening van macht - in casu 

4. 
s. 

5. 

9. 

10. 

51 lid 

dit handboek. 
De Hert & Gut'Wirth 2006. 
S. Gutv.'irth & R. Gellert, 
V. Frissen, L. Kool & M. van 
Gorredijk: Media 
Zie art. 8 lîd 2 

De Hert & Gul\vîrth 
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door het opîeggen van spelregels die de trampnranHe, zicht- en 
en acrcvr!'."nhhty van de verwerkers van persoonsgegevens vc:rzekeren.' 1

t De Hen & 

Gutvvirth vatten samen dat het gegevens beschermingsrecht gezien kan worden als 
een 'ja, maar'-regime. 

20.4 Bescherming van persoonsgegevens 

Sinds 1995 kent de Europese Unie een Richtlijn beschern1ing persoonsgcgcYcns. 

De richtlijn heeft twee doelen. Ten eerste: het beschermen van de fundamentele 
rechten en vrijheden, en vooral het recht op privacy, in verband met de verwerking 
van persoonsgegevens. Ten tweede bevordert de richtlijn de interne markt. De 
richtlijn harmoniseert de regels voor persoo11sgcgcvcns, en lidstaten n1ogen het 
vTije vcrkeeI van persoonsgegevens binnen de Unie niet belemmeren.14 In Nederland 
is de richtlijn geïmplementeerd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). 
De Wbp is alleen van toepassing als 'persoonsgegevens' worden 'verwerkt'_ Vrijwel 
all~s wat met persoonsgegevens kan worden gedaan - verz;:imelen, analyseren. 
vernietigen enzovoort - valt onder de definitie van verwerken. 15 Een persoonsge
geven is 'elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuur
lijke persoon'_ 16 Jn par. 20.6 wordt de definitie van persoonsgegevens in meer detail 
besproken. Degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft wordt de 'betrok
kene· genoemd. 17 De 'verantwoordelijke' is de partij die alleen of samen met ande
ren het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vast
stelt 18 De verantwoordelijke draagt zorg voor de naleving van de verplichtingen 

uit de Wbp, en is aansprakelijk voor nadeel dat voortvloeit uit niet-naleving. 19 Het 
gegevens beschermingsrecht kent rechten tbe aan berroldcenen, en legt verplichtin
gen op aan verantwoordelijken. 

hchorrîijk gcgcvcnshehccr 
Het gcgcvcnsbeschermingsrecht is sinds zijn ontstaan in de vroege jaren zeventig 
van de vorige eeuw een ingcwildceld rechtsgebied geworden.20 De kern van het re

gime kan worden samengevat in een aantal 'beginselen van behoorlijk gegevens
beheer' .21 Bygrave onderscheidt acht beginselen.22 Dit hoofdstuk volgt zijn indeling, 
maar voegt daaraan het transparantiebeginsei roe. Dat leidt tot de volgende begin-

11. Gutwirth & Gellert 201 L 
12. 
13. 

14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

19. 
20. 
21. 
22. 
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1(1) 
Art libl Wbp; art 2(b) Richtlijn 95146/EG. 
Art. l(a) 1Nbp; art. 2(a) Richtlijn 95146/EG. 
Art. 11n Wbp; art 2(a) Richtlijn 95146rEG. 
Art. 1(d) Wbp; art. 2(d) Richtlijn 95/46/EG. Zie ilitikel de Europ~sc Cnmmîssle, 
Advies 112010 onT de begrippen en 'verwerker', Brussel 
16 febrnari 2010. 

Zie JYCr de geschiedenis: González Fuster 2014. 
De term is van Blok 2002, p. 126. 

2014, hoofüstuk 14. Hij leest het tr2:JSp?.r:rnticbcginsE'l in het beginsel van eerlijke en 
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selen: het beginsel van eerlijke en rechtmatige verwerking, 
sel, her participatie- en controlebeginsel, het doelbindingsbeginsel, het beginsel 
van datan1inimalisatie, het beginsel van inforn1atiekv1aliteit, het proportionaliteits
beginsel, het beveîligingsbeginsel, en het gevoelîgheidsbeginsel. De beginselen 
overlappen ten dele, en komen tot uitdrukking in verschillende bepoJingen in de 
VVbp. Aan de hand van de beginselen \Narden hier nu de hoofdlijnen van de 
besproken. 

Het beginsel van eerlijke en rechti.uatige vervverking geeft de overkoepelende nonn: 
persoonsgegevens moeten În overeenstemming met de vvet: en op behoorlijke en 
zorgvuldige wijze worden verwerkt.23 Rechtmatigheid is vrij duidelijk: de verwerking 

van persoonsgegevens moet in overeenstemming met de Wbp en andere wetten 
gebeuren. De eis van De 

'op behoorlijke en zorgvuldige wijze ven,verkt' worden_H Dat brengt onder meer 

met zich rnee dat de veTantwoordelijke open en transparant n1oet zijn over de 
ven'1erking.25 

Het transparantiebeginsel is het belangrijkste, naast het beginsel van eerlijke en 
rechti.-rnatige ver\verking. Persoonsgegevens n1oeten op een transparante manier 
verwerln worden. De vvet eist dat een verantwoordelijke de betrokkene informatie 
geeft over zijn identiteit, het en alle andere informatie die 
nodig is om een eerlijke verwerking te waarborgen. Meestal kan een verantwoor

delijke een privacyverklaring gebruiken om aan die wettelijke rransparantiever
plichting te voldoen (zie par. 20.5). Een andere regel waarmee de VVbp transparantie 
tracht te bevorderen is de verplichting voor verantwoordeiijken om ver
werkingen te melden aan het College bescherming persoonsgegevens_ 

Het participatie- en controlebeginsel heeft als doel betroldcenen inzicht en inspraak 
te geven bij de verwerking van hun gegevens. Daarom hebben de betrokkenen 
verscheidene rechten gekregen. Zo mogen in somn1ige gevallen persoonsgegevens 
alleen verwerkt worden na toestemmingvan de betroldzene.28 In veel andere geval
len kan de betrokkene verzet aantekenen tegen een verwerking.29 Ook heeft de 

betrokkene recht op inzage van persoonsgegevens: hij kan zich tot de verantwoor
delijke wenden met het verzoek hem mee te delen of zijn persoonsgegevens worden 
verwerkt. In beginsel moet de verantwoordelijke aan zulke verzoeken voidoen. 30 

Onder bepaalde omstandigheden kan de betrok.k:ene om rectificatie en verw'tjdering 
van zijn persoonsgegevens eisen. 31 In het Google Spain-arrest besliste het Hof van 
Justitie van de Europese Unie dat betrokkenen, onder bepaalde voorwaarden, het 

23. 
24. 
25. 
26_ 
27_ 

28. 
29. 
30. 

31_ 

art. 6(1}{a) Richtlijn 95/46/EG. Zie ook Kr.1:1rr-stni:7<m II 1997198, 25892, 3, p. 20. 
verwerkîrnr (::irt. 6 (1)(a). 

25892. 3. p. 9-10_ 

YJT' vcrwcrlöngcn v2n pcrz;00n<::gcgcvcns die 
Wbp). 
Zie par. 20.5 en 20.6. 

Art. 40 en 41 Wbp; art. 18-20 Richtlijn 95146/EG. 

Art. 35 Wbp. Zie ook HR 2006, ECLI:NL:HR:2007:AZ4663 Hv] .EU 17 juli 2014, ge~ 
voegde zaken C-141/12 en ECLI:EU:C:2014:2081 (YS. en S ''"'""''"'m• 
!11trgr:itieen.A.siel). 

Art. 36 Wbp; art. 12 (b) en 12 (c) Richtlijn 95146/EG. Zie par. 20.5. 
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recht hebben on1 zoekresultaten op basis van hun naan1 te laten vervvtjderen àoor 
een aanbieder van een internetzoekn1achine.32 

Het doclbindiTigshcginsel eist dat persoonsgegevens 'voorvvelbepaalde, u1LuruK1':.:elij 

omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verzameld' worden, Bovendien 
n1ogen persoonsgcgcYcns niet verder vervverkt V\1orden op een wijze die onverenig
baar is n1et de verzameldoeleinden..34 Verder mogen persoonsgegevens alleen ver
werkt v.rorden ais de verantwoordelijke zich kan beroepen op een vervverkingsgrond
slag, zoals toestemn1ing van de betrokkene of noodzaak voor de uitvoering van 
een overeenkomst.35 

Uit het dataminimalisatiebeginsel volgt dzt nier méér persoonsgcgc/cns venverkt 
mogen worden dan noodzakelijk is, Het beginsel komt tot uitdmkking in verschil
lende bepalingen. Zo inogen persoonsgegevens slechts vervverkt wnrden voor zover 
zij, gele~ op de vern'crkingsdoeleinden, roe reikend, ter zake dienend en niet boven
nïatig zijn.36 Ook mogen persoonsgegevens niet langer bevvaard worden dan 
nooàzakelijk voor de vcrv\:crkingsdoeleindcn.37 

Het proportionaliteitsbeginsel, of evenredigheidsbeginsel, is uitgegroeid tot een 
a:iart beginsel binnen het gcgcvcnsbeschcrmingsrccht38 Proportionaliteit is op 
twee manieren relevant, Ten eerste is proportionaliteit een algemeen beginsel dat 
in het oog gehouden moet worden als persoonsgegevens worden verwerkt,39 De 
memorie van toelichting bij de Wet bescherming persoonsgegevens zegt: 'De inbreuk 
op de belangen van de bij de verwerking van persoonsgegevens betrold<ene 
niet onevenredig zijn in verhouding tot het met de verwerking te dienen doel. 

Ten tweede is proporüonaliteit relevant voor de interpretatie van wetsartikelen -
bijvoorbeeld voor de uitleg van het begrip 'noodzakelijkl1eid' ,41 

Op grond van het beginsel van datakwaliteit moet de verantwoordelijke alle rede
lijke maatregelen treffen om gegevens die onnauwkeurig of onvolledig zijn te 

verwijderen of te corrigeren,42 In beginsel moet de verantwoordelijke voldoen aan 
e,en rectificatieverzoek van de betrokkene,43 

Het beveiligingsbeginsel eist passende technische en organisatorische maatregelen 
om persoonsgegevens te beveiligen, De verantwoordelijke moet gegevens bescher
men tegen ongeoorloofde toegang en andere niet-toegestane verwerkingen. De 
maatregelen moeten, rekening houdend met de stand van de rechniek en de kosten 
van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen, gelet op de 
ri:sico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich mee
brengen. Ook moet onnodige verzameling en v·erdcre verwerking van persoonsgege~ 

32. 13 mei 2014, C-131112, ECLI:EU:C:2014:317 (Google Spain). Zie Kt1lk & Zni<lrrvccn Borgesius. 

'c1('M"b'l''''" 2015, 
33, 7 Wbp; are 6(1)(b) Richtlijn 95146/EG, 
34, Art, 9(1) Wbp. Zie ook art, 9(2)-(4) Wbp; art 6(1)(b) Richtlijn 9Sl461EG, 
35. Zie par. 20.S. 
36. Art. 1 l(a) \\Tbp; art. 6(1}(c) Richtlijn 95146/EG. 
37, Art, 10 (1) Wbp; art. 6 (lllei Richtliin 951461EG, 
38. Bygrave 2014, D. 147. 
39. 
40, 

41. 

42. 
43. 
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vens v1rorden voorkon1en."M De beveiliging van persoor_;_sgcgevens laat nogal eens 

te vvensen over; datalekken komen regelmatig voor. Zo v,raren de gegevens van 
honderdduizenden zieken_huîspatiënten toegankelijk via het internet.45 Als per
soonsgegevens in verkeerde handen vallen, kan dat bijvoorbeeld leiden rot identi
teitsfraude,46 

strengere regin1e voor 'bijzondere cate
go.rieën gegevens', zoals gegevens waaruit de etnische afkomst, de politieke opvat
Iingen, of de godsdienstige overtuiging blijkt, en gegevens over de gezondheid 
het seksuele leven. 

47 
De verwerking van zulke bijzondere gegevens is verboder1, 

uitzondering van toepassing is, bijvoorbeeld voor 
de medische sector.

48 
Het verbod om bijzondere persoonsgegevens te venl\rerken 

geldt niet als de betrokkene uitdmldcelijke toestemming geeft voor de 

Afgezien van het speciale regin1e voor bijzondere gegevens, n1.oeten de d1~;e1aem: 
VVbp-regels strikter toegepast V<1orden naarmate gegevens gevoeliger zijn. 
Naast de negen beginselen van behoorlijk gegevensbeheer, is er een tvveede groep 
regels, die voornamelijk de handhaving van de beginselen betreft. 51 Op grorrd van 
het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie moet een onafhankelijke 
autoriteit toezien op 52 !rr Nederland 

is het College bescherming persoonsgegevens (CBP) de nationale privacytoezicht
houder.53 Europese privacytoezichthouders werken samen in een advies- en oveT
legorgaan met de merkwaardige naam Artikel 29 VVerkgroep. Deze is 
ingesteld op grond van art, 29 Richtlijn bescherming persoonsgegevens, De Werk
groep heeft meer dan 200 opinies gepubliceerd om een geharmoniseerde uitleg 
van de richtlijn te bevorderen, 54 De opinies van de Werkgroep zijn invloedrijk; 
rechters en nationale privacytoezichthouders volgen vaak de interpretatie van de 
Werkgroep,

55 
De opinies zijn echter niet juridisch bindend, 

Naast het administratiefrechtelijke toezicht door het CBP, kunnen betrokkenen 
ook de privaatrechtelijke weg behandelen, 

kenen naar de rechter stappen vanwege schending van de Wop, Procederen is duur 

44. 

45, 

46. Zie 

47, 

48, 
49. 
50. Zie 

5], 

52. 
S3, 
54. 

55. 

17 Richtlijn 95146/EG. Zie ook de CBP 'Richtsnoeren bcvcilig:::.gvan persoonsgege
februari 2013. 
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en onzeker, en rechters kennen zelden hoge vergoedingen toe voor immateriële 
schade.56 

Niet alle gegevensverwerkingen vallen binnen de reikwijdte van de Wbp. Zo zijn 
delen van de overheid uitgezouderd van de Wbp, bijvoorbeeld als het gaat om 
veiligheidsdiensten. 57 Ook valt verwerking voor huishoudelijke doeleinden buiten 
de wet - denk aan een adresboekje n1et namen. 58 Verder is de verYYcrking van 
persoonsgegevens voor journalistieke, an:îstîeke of literaire doeleinden ten dele 
uitgezonderd van de V\Tbp.59 

20.5 Geïnformeerde toestemming en andere verwerkingsgrondslagen 

De \Nbp staat verantwoordelijker: alleen toe om persoonsgegevens te verwerken 
als zij de vcnvcrking op één van zes venrcrkingsgr<mclsbgcn kunnen baseren. Voor 
de particuliere secrnr, en dus voor consumenten, zijn de meest relevante grondsla
gen: een overeenkomst, de legitiem-belang·bepaling, een ·wettelijke plicht, en toe· 
stemnling. 
Een verant\voordelijke mag persoonsgegevens venvcrken als dat noodzakelijk is 
voor de uitvoerir<g van een overeenkomst met de betrokkene.60 Voor een !<:ran

tenabonnement moeten bijvoorbeeld bepaalde persoonsgegevens, zoals een naam 
en een adres, worden verwerkt, om de krant te kunnen bezorgen. De eis van 
'noodzakelijk' eist meer dan nuttig of winstgevend. In Nederland wordt er algemeen 
vaiJ. uitgegaan dat het begrip 'noodzakelijkheid' uitgelegd moet worden in het licht 
van de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens: 

'The adjective "necessary" is not sy:nonymous with "indispensable'', neither has it 
föe flexibiiity of such expressions as "admissible", "ordinary", "useful", "reasonable" 
or "desirable" ( ... ).'61 

Volgens de Artikel 29 Werkgroep kan een verar<twoordelijke de overccnkomstgrond
alleen gebruiken als de venverking écht noodzakelijk is om een dienst te leve-

ren. 
De legitiem-belang-bepaling staat verwerking toe als de belangen van de verant
woordelijke zwaarder wegen dan de belangen van de betrokkene. In de woorden 
van de Wbp: persoonsgegevens mogen verwerktworder< als 'de gegevensverwerking 

56. 

57. 
58. 
59. 

60. 

61. 

62. 
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noodzakelijk is voor de behaï'""Llgingvan het gerecht<.?aardigde belang van de ve:ran:
\Voordelijke of van een dei·de aan vvie de gegevens v;orden verstrekt::, tenzij 
lang of de fundamentele rechter< en vrijheden van de betrokkene. in het bijzonder 
het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert' .63 

Bij de afvveging van de belangen van de verantvvoordelijke en de betrokkene, 
moeten alle omstandigheden in aanmerking genomen vvorden, zoals de gevoeligheid 
van de gegevens en de redelijke verv.rachtingen van de betrokkene. 64 De legitien.~· 
belang-bepaling is geschikt voor onschuldige standaardpraktijken. Zo kan een 
verantvvoordelijke een verwerking doorgaans op deze grondslag baseren als hij een. 
bestaande klant een folder wil sturen over herzelfde soort producten als de kl<mt 
eerder heeft gekocht. Ivleer in het algemeen vloràI de bepaling veel ingeroepen 
de context van directn1ailn1arke 
Als gegevens worden verwerkt op grond varr legitie1n-belang-bepaling, 

een verwerking. IJs het verzet gerechtvaardigd 
is, n1oet de verantvvoordelijke de verwerking stoppen. 65 Voor direct marketing geld·: 
een aparte regeling: betrokkene hebben een absoluut recht rot ·verzet - een opt
out-recht.66 Voor bepaalde direct-marketing-praktijken, bijvoorbeeld per e-mail, 
geldt een opt-in-regin1e.67 

Persoonsgegevens mogen ook verwerkt worden als dat noodzakelijk is om een 
wettelijke verplichting na te komen.68 Denk bijvoorbeeld aan een wettelijke plicht 
on1 de boekhouding (met daarin persoonsgegevens) een aantal jaren te bevvaren. 
Als een verant\voordelijke persoonsgegevens v1il verwerken, en hij de VET\\,Ycrkin 
niet kan baseren op de legitiem-belang-grondslag of een andere grondslag, dan 
moet hij de betrokkene om ondubbelzinnige toestemming vragen.69 Met toestem
mir<g kan de betrokkene gegevensverwerking toestaan die anders verboden zou 
zijn bij gebrek aan een verwerkingsgrondslag. 
De Wbp eist voor geldige toestemming een vrije, specifieke, op informatie berus
tende wilsuiting. 

70 
Wilsuitingen zijn in Nederland ge·vvoonlijk niet aan vormvereis

ten onderworpen.
71 

Naar aanleiding var< de eerste voorstellen voor de Richtlijn 
bescherming persoonsgegevens, zeiden veel bedrijven dat opt-out-systemen vol· 
doende zouden moeten zijn om 'impliciete' toestemming te wie zvvijgt 
stemt toe. Maar de Europese regelgever heeft dat idee verworpen. Het Hof van 
Justitie van de Europese Unie bevestigt dat toesternming een wilsuiting vereist.73 

63. Art. Richtlijn 95146/EG. 
64. zaken C-468/10 en C-469/10, ECLI:EU:C:2011:777 

65. Art. 40 \.Vbp. Ook als gegevens vcn:;c;:kt woràen op 
t;:i;:ik) hC'hl"'C'll bctrokkr:ncn een recht van verzet. 

66. Art. 41 art. 14 Richtlijn 95/46/EG. 
67. Zie art. 
68. Art. 
69. Art. 
70. Art. 
71. zlj!l \\'Î1s·,'·:rkla:-in;:!;cn 

72. 

73. 
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:Bovendien n1oet toesten1ming 'vrij' (vrijvvillig) zijn. De memorie ·van toelichting 
:c:egt daarover: 

kan bijvoorbeeld niet van een rechtsgeldige toestemnling woràen gesproken 
de betrokkene onder druk van omstandigheden waarin hij verkeert of de relarie 

,"\'ö.arin hij staat tot de verantwoordelijke, tot toestemming is O\'C:Lgcgaan. Van de 
sollicitant die op verzoek van de aspirant 'Vverkgever gegevens over zijn strafrechte~ 
lijk verleden bekend maakt, kan bezwaarlijk gezegd vvorden dat hij in vrijheià deze 
gcgc:v·2ns heeft verstrekt. Hij handelde imn1ers onder druk van de v1ens aangenomen 
t.e v.rorden door de werkgever. 

Hof van justitie van de Europese Unie ovenveegt dat als ien1and verplicht is 
on1 zijn vingerafdrukken (persocnsgcgeYcns) te geven voor een nieuw· paspoort. 
deze venn~rking niet gebaseerd kan worden op toestemming. De toestemming 
niet vrijwillig zijn, omdat mensen nu eenmaal een paspoort nodig hebben.75 

lijn met het transparantie beginsel moet toestemming specifiek en geïnformeerd 
zijn. Toeste1nming kan alleen geldig zijn als een verzoek een duidelijk verwerkings
doel bevat. Bovendien moet de betrokkene 'voldoende en begrijpelijk door de ver-
2nn1wJrdelijke word[ en] geïnformeerd over de verschillende aspecten van de gege
vensverwerking die voor hem van belang zijn'. 76 De betrokkene kan toestemming 
altijd \Veer intrekken. 77 

Een toesten11ningsverzoek is niet hetzelfde als een privacyverldaring of prh ·ncy 
De Wbp verplicht de verantwoordelijke om bepaalde informatie te ver

strekken aan de betrokkene. Een vcranr,voorddijke kan aan die informaticverpli:.::h
tingvoldoen met een privacyverldaring. Ook als een verantwoordelijke zich op een 
andere grondslag dan toestemrring beroept, gelden de transparantieverplichtingen 
Eit de Wbp.78 Volgens het College bescherming persoonsgegevens kan een veram
vvoordelijke geen 'toestemming' verkrijgen via de privacyverklaring of algemene 
voorvvyaarden - een toestemmingsverzoek moet duidelijk zijn. 79 

JJs een betrokkene toestemming heeft gegeven voor gegevensvcn\Trking, dan 
heeft de verantwoordeiijke geen carte blanche om met de gegevens te doen wat 
bij wil. Alle andere wettelijke eisen gelden ook na toestemming van de betrokkene 
-- de 'Nbp bevat dwingend recht. 

n'")YC'Plf'rr 2001, gcYocgdc zaken C-414/99-C-416199, ECLI:EU:C:.2001 :617 

HvJ EU 22 C-482109, ECLI:EU:C:2011:605 
1997i98, 25892, 3, 65. 

75. Hvj EU 17 oktober 2013. r.o. 32. 
76. II 1997198. 25892. 3. p. 65-66. 
77. II 1997198, 25892, 3, p. 67. 
78. 

79. 

80. 

wo:den. 
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20.6 Privacy en internet 

Het internet heeft veel privacyvraagstukken op scherp gezet:. Voor veel 
diensten, zoals '-Nebsites, e-maildiensten en zoekn1achines. 
rechtstreeks met geld. Via zulke diensten v;orden echter vaak v\1el enorme hoeveel
heden persoonsgegevens verz2rrreld. Die gegeve::is V\ro:,den bijvoorbeeld 
voor Bij deze madcetingtechniek 1/olgen 
gedrag van mensen, en gebnüken de vel'Zan1elde infon11atie ow ~enseE gerichte 
advertenties te tonen. Somn-üge bedrijven verwerken gegevens over honderden 
n1iljoenen mensen. 

enden \Trpen die tot veel discussie de context van 
zijn de reikNijdte van 
bruik van cookies. 

De 

begrip 'persocnsgegevens', en de regels 

Veel bedrijven die individuele naan1.loze proneien verwerl<e1:, zeggen 
'anonieme' gegevens verwerken, omdat zij de naam niet weten van de persoon o:ç 
wie een profiel betrekking heeft. Daarom zou het gegevens beschermingsrecht niet 
van toepassing zijn. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft zich nog 
uitgesproken over de verwerking van naamloze profielen, maar er is ·wel relevante 
jurisprudentie. De discussie over zulke profielen doet denken aan de discussie 
IP-adressen. In een besiissing over IP-adressen in de handen van een internetaan
bieder, zegt het Hof dat die IP-adressen persoonsgegevens zijn. s: Voor pan:ijen die 
geen internet aanbieden is het echter moeilijker om IP-adressen aan een n.aam te 
koppelen. Het Hof maakt niet duidelijk of IP-adressen in het algen1een als persoons
gc:gevens gezien moeten worden. Binnenkort hebben we misschien meer duidelijk
heid; een Duitse rechter heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie gevraagd 
of IP-adressen als persoonsgegevens gezien moeten worden als zij niet in de 
zijn van een internetaanbieder. 82 

Volgens de Artikel 29 Werkgroep moeten individuele naamloze profielen G1e ver
'vVerlct \'\yorden voor onlincmarketing doorgaans als persoonsgegevens gezien vvorden, 
ook als een bedrijf er geen naam aan kan koppelen . .PJs een bedrijf gegevens ge-
bruikt om een persoon te onderscheiden binnen een groep, 'to uit somebody', 
dan zijn die gegevens persoonsgegevens volgens cie \Vcrkgroep. Bovendien is 
vaak n1ogelijk voor verantvvoordelijken orr1 een naam te koppelen aan een profiel. 
Verder slagen computerwetenschappers er vaak in om mensen te identificeren 
datasets waarvan gedacht vverd dat ze geanonimiseerd waren. 

81. 
82. 
83. 

84. 
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20.6 PRIVACY EN INTERNET 

e-Privn ryricht1ijn en cookies 

Naast de algemene regels uit de Richtlijn bescherming geeft de 
e-Privacyrichtlijn regels voor de sector elektronische communicatie. De e-Privacy
richtlijn bevat bijvoorbeeld regels over het comn1unicatiegeheim, commerciële 
e-mail en spam. en het gebruik van cookies. 86 In dit hoofdstuk worden aileen de 

cookie-regels besproken die in Nederland geïmplementeerd zijn in de Telecommu
nicatie'Net. De A12toriteit Consument en Markt houdt toezicht op naleving van die 
regels; als tevens persoonsgegevens vervverkt worden is ook het CBP bevoegd. 87 

Een cookie is een klein tekstbestand dat een websitehouder kan opslaan op de 
computer van een gebruiker om dat apparaat later te kunnen herkennen. Veel 
websites maken gebruik van cookies, bijvoorbeeld om de inhoud van een virtueel 
winkelwagentje te onthouden v"irstparty cookies). Advertentienetwerken zijn bedrij
ven die advertenties tonen op duizenden, en soms miljoenen, \-Vebsü:es. Adverten
tienetwerken kunnen ook cookies plaatsen en lezen (third party cooki.es, ook wel 
tracking cookies genoemd). Op deze manier kan een advertentienetwerk iemand 
volgen over alle websites waarop het advertenties toont. Tracking cookies worden 
geplaatst via vrijwel elke populaire website. Een bezoek aan een website leidt vaak 
tot het ontvangen van cookies van tientallen advertentienehverken. 88 

Sinds 2009 volgt uit art. 5.3 e-Privacyrichtlijn, kort gezegd, dat cookies slechts ge
plaatst mogen worden als de betrokkene toestemming heeft verleend, na te zijn 
voorzien van duidelijke en volledige informatie.89 Art. 5.3 e-Privacyrichtlijn is van 

toepassing ongeacht of persoonsgegevens worden verwerkt. Het artikel heeft een 
breed bereik: her is van toepassing als informatie wordt geplaatst op, of wordt ge
lezen uit, de apparatuur van de betrold<ene. Het CBP paste het artikel bijvoorbeeld 
toe toen de aanbieder van WhatsApp (een smartphone app) zich toegang verschafte 
tot het adresboek op de telefoon van gebruikers.90 Ten behoeve van de leesbaarheid 

wordt in dit hoofdstuk over cookies gesproken. Er zijn uitzonderingen op het toe
stemmingsvereiste, bijvoorbeeld voor cookies die noodzakelijk zijn voor een door 
de gebruiker gevTaagde dienst, of voor de transmissie van communicatie. Daarom 
is er geen voorafgaande toestemming nodig voor cookies die worden gebruikt voor 
een digitaal winkelwagentje, of voor log-in-procedures. 91 

Er is veel discussie over hoe toestemming voor plaatsing van cookies verkregen 
moet worden. Dit komt deels door overweging 66 van de Richtlijn uit 2009 die de 
e-Privacyrichtlijn gewijzigd heeft: 

85. 

86. 

87. 
88. 

89. 

90. 

91. 
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'Wanneer dît technisch mogelijk en doeltreffend is, kan, overeenkon1stig de desbe
treffende bepalingen van [de Richtlijn bescherming persoonsgege,7 ens], de toesten1-
mîng van de gebruiker met verwerking livoràen uitgedrukt door gebruik te maken 
van de desbetreffende instellingen van een browser of een andere toepassing. 

Veel marketeers suggereren dat iemar1d in1pliciet toesrernnling geeft vorn: 
plaatsen van tracking cookies, als hij die niet blokkeert in zijn internetbrov,rser. 

Deze interpretatie van het recht overtuigt echter niet. Zoals de Artikel 29 VVerkgroep 
opmerkt, betekent het enkele feit dat iemand de standaardinstellirrgen van zijn. 
browser niet aanpast, nog niet dat hij zijn wil uit 01n zijn gedrag te laten volgen. 94 

De eis dat toestemming vrijwillig moet zijn heeft tot discussie geleid in de context 
van de cookie-regels. De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) 1naakte in 2013 ge
bruik van een zogenoen1de cookie-muur oftracking-muur, een barrière waar 
websitebezoekers alleen langskwamen als zij ermee instemden dat er via de website 
tracking cookies werden geplaatst. Volgens het CBP mag de NPO geen tracking
muur gebruiken, on1dat de NPO een 'situationeel monopolie' heeft. 'Er is geen al
ternatief beschikbaar voor bezoekers die langs digitale weg kennis willen nemen 
van informatie en uitzendingen van de publieke omroepen.( ... ) Door het afdwingen 
van toestemming voor cookies betalen bezoekers feitelijk bij elk bezoek 
met hun persoonsgegevens. 
In februari 2015 is de Telecommunicatiewet gewijzigd. Kort gezegd is het voortaan 
verboden om een tracking-muur te gebruiken op vvebsites van krachtens publiek
recht ingestelde rechtspersonen. 96 Ook hoeft voortaan geen toestemming meer 
gevraagd te worden voor analytische cookies die geringe gevolgen hebben voor de 
privacy.97 Websitehouders gebruiken analytische cookies bijvoorbeeld om bezoekers 

te teilen. 
Overigens geven gedragsstudies reden om te twijfelen aan de effectiviteit van toe
stemming als privacybeschermingsmaatregel. In de praktijk klikken mensen vaak 
op OK bij elk verzoek dat zij tegenkomen op het in temet. Eigenlijk kan ook niet 
van mensen verwacht worden dat zij elk verzoek zouden lezen. Onderzoek toont 
aan dat het mensen enkele weken per jaar zou kosten om elke onlineprivacyver
ldaring die zij tegenkomen te lezen.98 Verder is het vaal( de vraag of mensen wel 
echt kunnen kiezen. Het is echter niet evident hoe de problemen met toestemming 
opgelost kunnen worden.99 

92. 
93. 

94. Artikel 29 \'Vcrkgrocp, 'Opinion 212010 on rmliric bchaviou;-JJ :tdYcrtising' {\,VP 171), 22 juni 2010. 
95. CBP, 'Rriefaan de st:iatssccretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 

KamerVTagen i.v.m. cookiebeleid' {31 ianuari 2013). 
96. Art. 

97. 

98. A.M. McDonald & L.F. Cranor, 'The Cost of Reading Privacy Policies· 
4(3). 

99. 2015. 
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Vooral in de intemetcontext is de territoriale \Verking van het Europese gegevens
bcschc:rmingsrechr een ingewikkeld onderwerp. 100 Hier vvordt volstaan met de op
merking dat het Europese gcgcvensbcschernlingsrecht son1s van toepassing is op 
verctnf\\'Oordelijken waarvan her hoofdkantoor zich buiten. Europa bevindt. In het 
Google Spain-arrest heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie bijvoorbeeld 
beslisr dat Google moet voldoen aan de Europese regels over persoonsgegevens, 
kort gezegd omdat Google een Spaans kantoor hee_ft dat zich op de Spaanse markt 
richt en advertentieruimte te koop aanbiedt. 101 

Recentelijk is door verschillende partijen gewezen op het mogelijke belang van 
consumentenrecht voor privacyvraagstukken.102 De Richtlijn oneerlijke handels-

en de Richtlijn oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten 104 

zouden bijvoorbeeld toeg2past kunnen worden op de algemene voorwaarden van 
internetbedrijven die persoonsgegevens van gebruikers verzamelen. Ter illustratie: 
de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken verbiedt het om een product te omschrij
ven als 'gratis' als er verborgen kosten zijn. 105 Er wordt wel gezegd dat mensen 
betalen voor Face book met hun persoonsgegevens Mag Facebook dan wel zeggen 

ln de praktijk wordt consumentenrecht over zijn site '!t's free and always 

nog weinig toegepast om privacy te beschermen. 

20.7 Toekomst 

In januari 2012 presenteerde de Europese Commissie een voorstel voor een veror
dening die de Richtlijn bescherming persoonsgegevens uit 1995 moet vervangen. 107 

De preambule van het voorstel zegt: 

'Richtlijn 95/46/EG is wat doelstellingen en beginselen betreft nog steeds valide, 
maar heeft niet voorkomen dat gegevens in de Unie op gefragmenteerde wijze 
worden beschermd, er sprake is van rechtsonzekerheid en in brede lagen van de 
bevolking het beeld bestaat dat met name onlineactiviteit aanzienlijke risico's in
houdt rnet betrekking tot de bescherming van nan1urlijke personen.' 108 

100. 

lO:l. 
102. 

=2546859. 
103. Richtlijn 2005129/EG. 
104. Richtlijn 93/13/EG. 
105. Richtlijn 2005129/EG, bijlage 1, nr. 20. 
106 W\VW.facebook.com. 
107. fora Regulation of the European Parliament and of the Council 

,..,nnrJ;,,-;n""k wît-h rorrcirrl to the Processing of Personal Data and on the Free 
final. 20121001 l(COD). 

108. 
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Hoev.rel gebaseerd op dezelfde beginselen als de richtlijn, brengt het voorstel 
zienlijke veranderingen met zich n1ee. Zo heeft een verordening, anders dan 
richtlijn, directe werking en hoeft dus niet in nationaal recht geïmplementeerd te 
worden. Een verordening zou dus inoeren leiden tot een ineer geharmoniseerd re
gime in Europa. Het voorstel geeft privacytoezichthouders de bevoegdheid om hog2 
boetes op te leggen, tot 2°10 van de jaarornzet van een verantwoordelijke; 
Europees Parlement heeft voorgesteld het maximu1n te verhogen tot 5010. Het 
voorstel inffoduceert nieu\ve verplichtingen voor verantvvoordelijken, zoals de 
verplichting om desgevraagd aan te tonen dat de verordening vvordt nageleefd. 
preambule van het voorstel benadrukI: '[njatuuriijke personen dienen controle 
over hun eigen persoonsgegevens te hebben' .109 Als de verordening vvordr: aarrge
no1nen, dan gebeurt dit vvaarschijnlijk op zijn vroegst in 2015. 
met de verordening, zeker is dat privacy1.::caagstuld<en steeds belangrijker zullen 
worden in de juridische praktijk. 

109. 
110. 
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