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Voorwoord 
 
Precies tien jaar geleden – in september 2011 – is mijn periode als rechtenstudent begonnen. 
Ik was toen eerstejaars student HBO-Rechten aan de Haagse Hogeschool. Na een 
stapelcarrière –  die mij door het HBO loodste, naar een premaster Rechtsgeleerdheid aan de 
Erasmus Universiteit Rotterdam die helaas niet succesvol verliep, waarna ik aan de Open 
Universiteit wel succesvol een premaster Rechtsgeleerdheid heb mogen volgen –  ben ik als 
masterstudent Rechtsgeleerdheid aan de Open Universiteit nu op het moment beland om de 
titel Mr. of LL.M. te verdienen.  
 
Verdienen, want de juridische mastertitel krijg je niet cadeau, daar moet hard voor gewerkt 
worden. Geanalyseerd, beoordeeld, verwerkt, geconcludeerd en verbeterd. Dat is precies wat 
ik gedaan heb tijdens deze masterscriptie: ik heb de stand van het recht geanalyseerd, deze 
aan de hand van de juridische (en met name gegevensbeschermingsrechtelijke) kader 
beoordeeld en gewogen, de constateringen in deze scriptie verwerkt, daaruit conclusies 
getrokken en enkele aanbevelingen uiteengezet.  
 
Met deze scriptie – een proeve van bekwaamheid en tevens een eerste wetenschappelijk werk 
–  heb ik geprobeerd een steentje bij te dragen aan het nog redelijk onontgonnen gebied van 
de vergoeding van immateriële schade na een onrechtmatige gegevensverwerking. De laatste 
jaren wordt er in de rechtspraak meer over geprocedeerd, maar lange tijd leek een vergoeding 
van immateriële schade voor de betrokkene na bijvoorbeeld het ontstaan van identiteitsfraude 
na een datalek ondenkbaar. Daar is nu voor een klein – doch niet onbelangrijk deel – 
verandering in gekomen. In deze bijdrage ga ik op zoek naar de grenzen in welke gevallen er 
wel en in welke gevallen er geen schadevergoeding zal worden toegekend. 
 
Het schrijven van de scriptie zelf heeft na goedkeuring van het onderzoeksplan van mei tot en 
met augustus 2021 geduurd. Met voorspoed en tegenspoed, gedurende speciale door mij 
daarvoor ingerichte verlofperioden waarin het nog koel was en gedurende drukke werkweken 
met hete zomerdagen, waarop ik slechts aan de randen van de dag kon werken. Het zou mij 
niet gelukt zijn zonder de hulp mijn begeleider, de heer Rinkes, die mij op gezette tijden goed 
en duidelijk kon bijsturen. Daarnaast wil ik mijn examinator mevrouw Berlee bedanken voor 
haar optreden als tweede lezer. Tot slot wil ik mijn ouders Gerard en Lucia Mastenbroek 
bedanken die altijd in mij zijn blijven geloven, in de periodes dat het meezat en hoge cijfers 
gehaald werden maar ook in de periodes dat ik echt hard heb moeten knokken voor wat ik 
waard ben. 
 
Rotterdam, 2 oktober 2021  
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1. Inleiding 

1.1. Inleiding  
Een betrokkene wiens persoonsgegevens door een organisatie onrechtmatig zijn verwerkt1 
kan slechts beperkt schade vorderen; immateriële schade2 daar nog buiten gelaten. Rechters 
zijn in Nederland over het algemeen terughoudend met vorderingen tot het vergoeden van 
immateriële schade, met name als het uit een minder zichtbare handeling zoals een 
verwerking van persoonsgegevens voortvloeit.3 Die immateriële schade kan er wel zijn, 
bijvoorbeeld bij identiteitsfraude en schade aan de reputatie van een persoon.4  
 
Het hypothetische geval zou in de navolgende casus kunnen zijn dat een particulier, die 
daarnaast beroepsmatig werkzaam is als advocaat, klant is bij Bol.com. Deze particuliere 
klant van Bol.com (hierna: de advocaat) bestelt met enige regelmaat als privépersoon 
producten bij het al genoemde bekende postorderbedrijf uit Waalwijk. De advocaat heeft een 
account aangemaakt waardoor hij snel kan bestellen en Bol.com bekend is met de 
kredietwaardigheid van de advocaat. Bestellen en achteraf betalen is voor de advocaat ook 
mogelijk, zijn kredietwaardigheid zit in de hoogste categorie. De advocaat heeft verder geen 
negatieve media aandacht en is niet betrokken bij frauduleuze handelingen op het internet. 
 
Door een datalek5 bij Bol.com komen de persoonsgegevens van de advocaat echter op straat 
te liggen. Kwaadwillenden (cybercriminelen) die betrokken zijn bij de datalek kunnen de 
naam- en adresgegevens, telefoonnummers en creditcardgegevens van de advocaat koppelen 
aan de gegevens die via openbare zoekmachines als Google raadpleegbaar zijn. De 
cybercriminelen, die nu ineens te weten komen dat het hier om een bekende advocaat gaat, 
besluiten om deze advocaat af te persen. De cybercriminelen besluiten de advocaat iedere dag 
te bellen met intimiderende boodschappen. Om te voorkomen dat gevoelige 
persoonsgegevens gepubliceerd worden moet de advocaat de verdediging van een bekende 
pedofiel in het strafproces staken. De cybercriminelen dreigen dat zij over zeer intieme 
gegevens over de advocaat beschikken. Het gaat om de bestelgegevens van zeer persoonlijke 
aankopen, onder andere een vibrator die de advocaat recentelijk bij Bol.com gekocht heeft.  
 

                                                           
1 “Verwerken” is in het gegevensbeschermingsrecht vakjargon voor het begrip “gebruiken”, zie voor wat onder 
verwerken kan worden verstaan artikel 4 sub 2 Algemene verordening gegevensbescherming. 
2 Schade anders dan vermogensschade in de zin van artikel 6:106 Burgerlijk Wetboek. 
3 Walree 2021, p. 13-14. 
4 Zie onder artikel 6:106 sub b Burgerlijk Wetboek: indien iemand “op andere wijze in zijn persoon is aangetast.” 
Onder deze b-grond kan de reputatie van een persoon vallen in geval van identiteitsfraude. De toepassing van de 
zinssnede “in zijn eer of goede naam” is met name het geval indien er sprake is van een onrechtmatige publicatie 
of smadelijke of lasterlijke activiteiten jegens een persoon, zie Engelhard Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk 
Recht 2019/30, p. 197. Een aansprekende casus van identiteitsfraude  betrof een betrokkene die door deze 
fraude zelfs gezondheidsschade heeft opgelopen en al zijn zakenpartners heeft verloren omdat een crimineel bij 
zijn aanhouding een valse naam had opgegeven, namelijk de naam van deze betrokkene. Hier was uiteindelijk 
duidelijk sprake van identiteitsfraude (zie https://eenvandaag.avrotros.nl/item/20-jaar-eenvandaag-
identiteitsfraude-ron-kowsoleea/ [laatst geraadpleegd op: 4 augustus 2021]). Meerdere situaties zijn echter 
mogelijk, wil een onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens leiden tot immateriële schade bij een 
natuurlijke persoon. 
5 Zie voor de meldplicht datalekken (“een inbreuk in verband met persoonsgegevens”) artikel 33 Algemene 
verordening gegevensbescherming en de definitiebepaling van een datalek in artikel 4 sub 12 Algemene 
verordening gegevensbescherming. 
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De advocaat heeft slapeloze nachten en tegelijkertijd tevens serieuze angsten dat de pedofiel 
door de cybercriminelen iets aan wordt gedaan, zelfs nog voordat het strafrechtelijke proces 
tegen de pedofiel (die strafrechtelijk nog wordt gezien als een verdachte) ten einde is 
gekomen. Alle gedachten en gevoelens van de advocaat ontaarden in heftige nachtmerries. De 
advocaat vreest voor zijn reputatie aangezien toekomstige verdachten niet meer graag naar 
hem zullen stappen, nu de beeldvorming ontstaat dat de advocaat een gemakkelijk doel van 
afpersing is. Hier is waarschijnlijk sprake van immateriële schade, waaronder psychische 
schade en reputatieschade.6 
 
Naast de hiervoor genoemde fictieve casus, die gezien de recente ontwikkelingen in de 
jurisprudentie7 zich in de realiteit zomaar zou kunnen voordoen, is er hernieuwde aandacht 
van de Autoriteit persoonsgegevens (hierna: Ap)8 op het punt van immateriële schade en 
onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens.  
 
Het is echter van belang dat de betrokken persoon immateriële schade (schade anders dan 
vermogensschade in de zin van art. 6:106 Burgerlijk Wetboek (hierna: BW9)) wel kan 
aantonen, bijvoorbeeld identiteitsfraude maar ook aantasting in de eer en goede naam of 
openbaring van de onrechtmatig verkregen persoonsgegevens op een malafide website. Pas 
dan kan een recht op vergoeding van immateriële schade ontstaan.  
 
De hoofdvraag is wat de ondergrens van immateriële schade na onrechtmatig gebruik van 
persoonsgegevens is. Is veel ongemak, flink schrikken of een hele vervelende nachtmerrie 
ook al schade? Of dient er een aantoonbaar ziektebeeld van een door de geneeskunde erkende 
ziekte te zijn? 
 
 
In dit onderzoek zal daarom de volgende vraag leidend zijn: 

In welke gevallen heeft een betrokkene als klant recht op een vergoeding van 
immateriële schade bij een onrechtmatige verwerking van diens 
persoonsgegevens door de organisatie waarbij hij klant is? 

 
 
Deze onderzoeksvraag zou vrij breed geformuleerd kunnen worden waarbij tevens 
perspublicaties10 eronder kunnen vallen, immers verwerkt de pers met een publicatie 
persoonsgegevens nu het begrip “persoonsgegeven” ruim is geformuleerd.11  

                                                           
6 Zie voor de behandeling van immateriële schade in deze bijdrage pagina 10 e.v. 
7 Zie onder meer ABRvS 1 april 2020, ECLI:NL:RVS:2020:899 [en nog enkele andere recente uitspraken 
noemen]. 
8 Zie met name https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/privacyblog-aleid-wolfsen-smartengeld [laatst 
geraadpleegd op: 25 april 2021]. 
9 Boek 6 Burgerlijk Wetboek, Stb. 1991, 600. 
10 Vgl. EHRM 24 juni 2004, EHRC 2004/79 (Von Hannover/Duitsland) en HR 23 mei 2008, 
ECLI:NL:HR:2008:BC9107 (Heertje/De Telegraaf). 
11 Zie subparagraaf 3.3.2. voor de formulering van het begrip “persoonsgegeven” in de Algemene verordening 
gegevensbescherming. 
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Hiervoor is echter niet gekozen want dat zou betekenen dat de opzet van dit onderzoek te 
ruim voor het karakter ervan zou worden: het gaat hier immers om een masterscriptie en niet 
om een dissertatie.  
 
De keuze tot beperking van de onderzoeksvraag is op basis van twee gronden gedaan: 
enerzijds vanwege de eerder genoemde reden dat de vraagstelling anders te ruim 
geformuleerd is, anderzijds vanwege het feit dat de beperking tot organisaties die in het kader 
van een klantrelatie met de betrokkene persoonsgegevens verwerken een in de rechtspraak 
nog meer onontgonnen terrein is en daarom interessant is in het kader van een masterscriptie. 
Bijna iedere private partij gebruikt de persoonsgegevens van zijn klanten, vaak voor 
commerciële doeleinden, maar tevens om (zoals hier voorgaand al aangestipt) de 
kredietwaardigheid van een klant te kunnen toetsen. Dit betekent dus dat relatief veel mensen 
risico lopen op een gevolg van onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens (bijvoorbeeld een 
datalek) dat mogelijk zou kunnen intreden en schade kan veroorzaken. Later in deze bijdrage 
zal blijken dat men ook met de overheid een klantrelatie kan hebben en dat soms zelfs 
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke verhoudingen door elkaar lopen. 

1.2. Leeswijzer 
Om de hoofdvraag te beantwoorden dienen eerst enkele deelvragen te worden beantwoord. In 
het tweede hoofdstuk van deze bijdrage zal allereerst terug worden gegaan naar de basis van 
de immateriële schade. In het derde hoofdstuk wordt de bescherming van de 
persoonsgegevens behandeld. In het vierde hoofdstuk zal gekeken worden of er bij een 
onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens schade kan worden gevorderd. Het vijfde 
hoofdstuk richt zich op de rechtsontwikkelingen van de immateriële schadevergoeding in het 
gegevensbeschermingsrecht zoals collectieve acties en zal zich tevens concentreren op de 
reeds bestaande jurisprudentie. Het zesde hoofdstuk zal een conclusie geven op de 
onderzoeksvraag in welke gevallen een betrokkene recht heeft op vergoeding van immateriële 
schade bij een onrechtmatige verwerking van diens persoonsgegevens. Tevens bevat dit 
hoofdstuk enkele aanbevelingen op lacunes die er in het thans geldende recht mogelijk nog 
bestaan. Ten slotte bevat deze bijdrage de verantwoording van het onderzoek bij wijze van 
een literatuur- en jurisprudentielijst.   
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2. Grondgedachten over immateriële schadevergoeding 

2.1.  Inleiding 
In het vorige hoofdstuk is de vraag ingeleid of een betrokkene recht heeft op vergoeding van 
immateriële schade na een onrechtmatige verwerking van zijn persoonsgegevens door een 
organisatie. Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het allereerst belangrijk om te weten 
wat immateriële schade is, hoe het recht op de vergoeding van immateriële schade ontstaan is 
en op welke manier men daar in de Nederlandse rechtswetenschap tegenaan kijkt. Dit 
hoofdstuk zal de contouren schetsen met betrekking tot het huidige schadevergoedingsrecht 
(the state of the art). Daarvoor moet eerst de totstandkoming ervan worden behandeld. Men 
dient er op bedacht te zijn dat het recht op immateriële schadevergoeding in algemene zin 
voortvloeit uit de onrechtmatige daad (art. 6:162 BW).12  
 
In de tweede paragraaf van dit hoofdstuk wordt de basis van de immateriële schade in de 
Nederlandse rechtsorde behandeld, waarna de doelstellingen van de immateriële 
schadevergoeding en de rechtsontwikkelingen ervan worden beschreven. De derde paragraaf 
zal een tussenconclusie van dit hoofdstuk bevatten. 

2.2.  Immateriële schade in de Nederlandse rechtsorde 
2.2.1. Basisprincipes met betrekking tot het vergoeden van (immateriële) schade 
Het schadevergoedingsrecht is geen eiland en staat in verbinding met het algemene 
verbintenissenrecht. Schadevergoeding kan – zoals eerder al aangestipt in deze bijdrage – uit 
meerdere rechtsgrondslagen voortvloeien.13 In dit onderzoek zal ik mij beperken tot 
schadevergoeding die voortspruit uit de onrechtmatige daad van art. 6:162 BW. Voor deze 
beperking is gekozen omdat de onrechtmatige daad (zoals eerder gesteld) de meest algemene 
regel uit het Nederlandse aansprakelijkheidsrecht is.  
 
De betrokkene wiens persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt kan een 
verwerkingsverantwoordelijke organisatie in principe ook op wanprestatie aanspreken, maar 
een vordering op grond van onrechtmatige daad is meer gangbaar.14 Schadevergoeding uit 
andere bronnen dan de onrechtmatige daad zoals wanprestatie (art. 6:74 BW) of 
onrechtvaardige verrijking (art. 6:212 BW) worden hier dan ook buiten beschouwing gelaten, 
maar behoren wel degelijk tot de mogelijkheden.15 
 
De wet definieert het begrip “schade” niet en in de doctrine wordt nog betwist of het begrip 
“schade” feitelijk of normatief van aard is, of wellicht zowel feitelijk als normatief.16  
                                                           
12 Zie voor de rechtsgeschiedenis van schade anders dan vermogensschade Toelichting Meijers, PG Boek 6 BW, 
p. 570-574. 
13 Lindenbergh 2020, p. 23. 
14 Voor het aansprakelijk stellen op grond van wanprestatie dient er als aanvullende voorwaarde vanzelfsprekend 
een verbintenis tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke te zijn, waarbij er een tekortkoming in 
de nakoming is vereist (zie artikel 6:74 Burgerlijk Wetboek). Deze situatie komt in klantrelaties voor maar om de 
basis van de vergoeding van immateriële schade te doorgronden is het naar mijn mening meer evident de 
onrechtmatige daad als startpunt te nemen: indien er een wanprestatie is is er veelal ook een onrechtmatige 
daad. Soms kan er dan sprake zijn van samenloop. Zie hiervoor Walree Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en 
Registratie 2017/7172, p. 923. 
15 Lindenbergh & Zalm, van der 2015, p. 60. 
16 Zie voor een korte behandeling Verheij 2019, p. 176-177 en meer uitgebreid Bloembergen 1965, p. 9-27. 
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Waar weinig discussie meer over bestaat is het beginsel dat eenieder zijn eigen schade 
draagt.17 Hartlief heeft dit beginsel in zijn Leidse oratie verder aangescherpt door te stellen dat 
het in beginsel zo is dat eenieder zijn eigen schade draagt, tenzij vanwege omstandigheden de 
schade door een ander gedragen dient te worden.18 Kortweg: berokken een ander geen schade.  
 
Tegen schade die toch ontstaat kan men zich uiteraard verzekeren waarbij een dergelijke 
verzekering schade kan vergoeden indien het risico waartegen verzekerd is intreedt. In de 
moderne samenleving is een verzekering een belangrijk element omdat men in deze tijd geen 
onnodig risico wenst te lopen. Indien een persoon of organisatie zich jegens een ander 
onrechtmatig gedraagt en daardoor toch schade veroorzaakt, dient deze in beginsel die schade 
te vergoeden tenzij de schade bijvoorbeeld gedekt wordt door een verzekering.19 
 
Van Dam is het deels met Hartlief oneens en stelt dat het van belang is dat eenieder toegang 
heeft tot een effectieve rechtsbescherming in het aansprakelijkheidsrecht. Het gaat daarbij met 
name om de rechten en belangen van eenieder.20 Volgens Van Dam legt het adagio “ieder 
draagt zijn eigen schade” het zwaartepunt onterecht bij de vrijheid van handelen.21 
 
Lindenbergh noemt het beginsel dat ieder zijn eigen schade draagt ook wel “een kaal 
vertrekpunt”22 en stelt dat niemand feitelijk schade zal gaan vergoeden indien degene die 
schade geleden heeft geen aanspraak op de vergoeding van die schade doet gelden.23 Dit lijkt 
mij een juiste opvatting nu in het burgerlijke recht in principe alleen de benadeelde een 
vorderingsactie jegens de veroorzaker van de schade kan instellen en hij niet verplicht is dat te 
doen. Hierbij is de beoordeling van de burgerlijke rechter bij een civiel geschil in beginsel 
lijdelijk, tenzij er sprake is van toepassing van open normen als art. 3:40 BW en art. 6:248 
BW of de aanvulling van een rechtsgrond waarin partijen een beroep op een verkeerde 
rechtsregel hebben gedaan ex. art. 25 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: 
Rv).24  
 
Indien een vordering tot vergoeding van schade is ingesteld en door de rechter is toegewezen 
zal deze in beginsel volledig en in geld voldaan worden.25 Verheij stelt echter dat dit beginsel 
zoveel uitzonderingen kent dat het maar de vraag is of we hier wel met een beginsel – een 
uitgangspunt – te maken hebben.26  
 
 
 

                                                           
17 Lindenbergh 2020, p. 6. 
18 Zie voor het fundament wat Hartlief aandraagt Hartlief 1997, p. 11-14. 
19 Schut 1990, p. 3-4. 
20 Dam, van 2020, p. 40-41. 
21 Dam, van 2020, p. 40-41. 
22 Lindenbergh 2020, p. 6. 
23 Lindenbergh 2020, p. 6. 
24 Buitenen, van Tijdschrift voor de Procespraktijk 2011/5, p. 160. 
25 Verheij 2019, p. 176. 
26 Verheij 2019, p. 176. 
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Art. 6:95 BW bepaalt thans dat in het eerste lid dat “de schade die op grond van een wettelijke 
verplichting tot schadevergoeding moet worden vergoed, bestaat in vermogensschade en 
ander nadeel, dit laatste voor zover de wet op vergoeding hiervan recht geeft.” Dit artikel is 
het vertrekpunt met betrekking tot de aanspraak op de vergoeding van schade in het algemeen.  
 
Door de plaatsing van artt. 6:95 BW en 6:106 BW in Afdeling 10 van Titel 1 van Boek 6 BW is 
deze schadevergoedingsregeling voor alle situaties van toepassing waarbij de wet een 
vergoeding tot schade verplicht.27 Er is dus ook schadevergoeding mogelijk onder vigeur van 
artt. 6:95 BW en 6:106 BW op grond van bijvoorbeeld wanprestatie (art. 6:74 BW) of 
onrechtvaardige verrijking (art. 6:212 BW).  
 
Het tweede lid van art. 6:95 BW, die bij wetswijziging die 201928 in werking is getreden, is 
uit art. 6:106 BW gehaald en in art. 6:95 BW geplaatst. Dit tweede lid kent de hoofdregel dat 
een immateriële schadevergoeding niet vatbaar is voor een beslag. Daarnaast bepaalt art. 6:95 
lid 2 BW dat de benadeelde, wil de schadevergoeding onder algemene titel op een 
rechtsopvolger overgaan, er voldoende aan heeft gedaan door aan te geven dat hij de 
immateriële schadevergoeding wenst. 
 
2.2.2. Doeleinden en functies van de immateriële schadevergoeding en de visie van de 
doctrine 
In abstractie vervult schadevergoeding een bredere behoefte in het aansprakelijkheidsrecht. 
Het gaat om een verlengstuk van het befaamde art. 3:296 BW, dat een benadeelde een 
veroorzaker van schade in rechte kan aanspreken.29 Volgens Lindenbergh is het 
schadevergoedingsrecht in algemene zin dan ook “in zekere zin het sluitstuk van het 
aansprakelijkheidsrecht”.30  
 
Een belangrijk juridisch uitganspunt van het vergoeden van schade, zowel materiële als 
immateriële schade, is het herstellen van de toestand waarin de benadeelde zich bevindt. Het 
gaat er in concreto om dat de benadeelde na het toebrengen van de schade door de 
veroorzaker in een nieuwe toestand is gekomen, waarbij de schadevergoeding primair tot doel 
heeft die nieuwe toestand op te heffen en weer terug te gaan naar de oude toestand, als ware 
de schade nooit toegebracht.31 Men noemt dit ook wel de “status-quo”.32 Het 
rechtseconomische standpunt staat echter haaks op het juridische standpunt van compensatie 
en genoegdoening van de benadeelde partij.33 
 
 
 

                                                           
27 Lindenbergh & Zalm, van der 2015, p. 60. 
28 Stb. 2018, 132. 
29 Lindenbergh 2020, p. 7. 
30 Lindenbergh 2020, p. 5. 
31 Lindenbergh 2020, p. 8. 
32 Lindenbergh 1998, p. 30. 
33 Zie onder meer Nentjes 1993, p. 76-79 en Faure 2000, p. 112-114. 



Adil Mastenbroek – studentnummer 852107121 Pagina 13 
 

Volgens Lindenbergh bestaat de immateriële schadevergoeding hoofdzakelijk uit drie 
functies, te weten: compensatie, genoegdoening en preventie.34 Lindenbergh besteedt in zijn 
dissertatie naast het behandelen van “de minst omstreden”35 compensatiefunctie veel aandacht 
aan de genoegdoeningsfunctie van de immateriële schade.36 Overeem stelt daarentegen de 
functie van compensatie voorop en stelt dat mogelijk opzet van de veroorzaker van de schade 
de hoogte van een vergoeding voor immateriële schade niet mag beïnvloeden.  
 
Overeem geeft daarbij het spreekwoordelijke voorbeeld van een ernstige aanrijding met 
letselschade in twee hypothetische gevallen. Ten eerste van een “brute wegpiraat”37 en ten 
tweede van een “ex-verpleegster die de macht over het stuur van haar voertuig heeft 
verloren”.38 Overeem stelt dat die gevallen niet per definitie anders moeten worden 
beoordeeld.39 Faure vindt in het kader van een meer rechtseconomische visie de 
preventiefunctie van de immateriële schadevergoeding de leidende functie en beargumenteert 
dat preventie ongevallen - met daarbij immateriële schade (zoals letselschade) - kan 
minimaliseren.40  
 
Naar mijn mening kan, zoals ook Faure betoogt41, het schadevergoedingsrecht een groot 
preventief effect hebben waarbij ik daarnaast betwijfel of de eerder genoemde stelling van 
Lindenbergh  - dat “het schadevergoedingsrecht in zekere zin het sluitstuk van het 
aansprakelijkheidsrecht is”42 - wel volledig op gaat.  
 
Lindenbergh ziet preventie meer als neveneffect van een recht op schadevergoeding en stelt 
dat preventie er naar riekt een hoger bedrag te vergoeden dan er daadwerkelijk aan schade 
gecompenseerd kan worden. Hij acht dat niet in lijn met art. 6:106 BW.43 Ik denk juist dat het 
schadevergoedingsrecht het beginpunt van het aansprakelijkheidsrecht in bepaalde kwesties 
kan zijn, vooral met betrekking tot persoonlijkheidsrechten zoals het recht op de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer en het recht op de bescherming van persoonsgegevens als het 
verlengde daarvan.44  
 
  

                                                           
34 Lindenbergh 1998, p. 9. 
35 Lindenbergh 1998, p. 33. 
36 Lindenbergh 1998, p. 38-45. Lindenbergh besteedt maar liefst zeven pagina’s aan de genoegdoeningsfunctie. 
37 Overeem 1979, p. 28. 
38 Overeem 1979, p. 28. 
39 Overeem 1979, p. 28. 
40 Faure 2000, p. 111-112. 
41 Zie onder meer met betrekking tot immateriële schade het uitgangspunt van Faure in Faure 2000, p. 112. 
42 Lindenbergh 2020, p. 5. 
43 Lindenbergh 2020, p. 48. 
44 Organisaties worden bij bijvoorbeeld de verwerking van persoonsgegevens van hun klanten alerter indien er 
sprake is van een juridisch afbreukrisico, zo lijkt mij. Dat is mijns inziens zeker het geval indien het gaat om 
commerciële organisaties die geen grote schadevergoedingen (die in beginsel in geld moeten worden uitgekeerd) 
willen betalen. Er gaat dus een prikkel van een mogelijke toekomstige schadeclaim uit, waarna men wel twee 
keer op zijn tellen zal gaan passen voordat men iets doet of nalaat. Zie voor het verlengde van deze theorie 
waarbij een betrokkene handhavend kan optreden in het privaatrechtelijke domein jegens een 
verwerkingsverantwoordelijke organisatie door een schadevergoeding vanwege onrechtmatig gebruik van 
persoonsgegevens te vorderen Walree Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 2017/7172, p. 930. 
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2.2.3.  Rechtsontwikkeling van de immateriële schadevergoeding 
In de rechtswetenschap zijn er enkele belangrijke werken45 gepubliceerd waarbij de stand van 
het recht met betrekking tot immateriële schade van dat moment is beschreven en 
veranderingen zijn betoogd. We kunnen hier een verschil maken tussen de literatuur van voor 
en na de Tweede Wereldoorlog, aangezien de vooroorlogse heersende leer immateriële schade 
in beginsel niet voor vergoeding vatbaar achtte.46  
 
Een belangrijk naoorlogs standaardwerk met betrekking tot het onderwerp van de vergoeding 
van immateriële schade – ook wel smartengeld genoemd47 – is het werk van Overeem.48 
Lindenbergh heeft deze bijdrage van Overeem uit 1979 negentien jaar later geactualiseerd en 
aangevuld in zijn dissertatie aan de Rijksuniversiteit Leiden.49 Hierna zijn er geen nieuwe 
standaardwerken met betrekking tot de basis en rechtsontwikkeling van immateriële schade 
meer gepubliceerd.50 
 
In 1943 werd met het Kreuningen Bessem-arrest51 voor het eerst het bestaan van een 
immateriële schadevergoeding vanwege gederfde smart, zoals de aantasting in de persoon of 
eer en goede naam, erkend.52 Bessem had Kreuningen met de auto aangereden waarbij 
Kreuningen (die uit de gegoede middenstand kwam en voor de aanrijding arbeidsvermogen 
had) blijvend invalide was geworden. Kreuningen hield zijn vordering niet beperkt tot schade 
vanwege lichamelijk letsel en gederfd inkomen maar vorderde ook schade door geleden pijn 
en gederfde levensvreugde.53 Door de feitenrechters was de laatst genoemde vordering 
afgewezen omdat volgens hen immateriële schade die toeziet op gederfde smart niet in 
aanmerking komt voor een vergoeding, dat liet – aldus de rechtbank en het Hof – het 
(toenmalige) art. 1407 (oud)BW niet toe.54 
 
 
 
 
 

                                                           
45 In 1979 en 1998 zijn twee belangrijke standaardwerken over het begrip “immateriële schade” gepubliceerd: 
Overeem 1979 en Lindenbergh 1998. Deze werken vind ik gewichtig omdat de bijdrage van Overeem zich richt 
op het Oud Burgerlijk Wetboek en het werk van Lindenbergh juist op het – toen net ingevoerde – Nieuw Burgerlijk 
Wetboek. 
46 Overeem 1979, p. 12. 
47 Zie Overeem 1979, p. 1 en Lindenbergh 1998, p. 1. Het begrip “smartengeld” omvat de vergoeding van de 
immateriële schade, niet de immateriële schade zelf: zie voor een eenduidige uitleg met name Lindenbergh 1998, 
p. 1.  
48 Overeem 1979. 
49 Lindenbergh 1998. Lindenbergh verwijst ook vrijwel direct na de start van zijn dissertatie naar het werk van 
Overeem (Lindenbergh 1998, p. 1). Dat is – zo lijkt mij – niet geheel toevallig en bedoeld als een voortzetting van 
het werk op dit rechtsgebied. 
50 Er zijn na het werk van Lindenbergh dat dateert uit 1998 (Lindenbergh 1998) in de literatuur wel veel 
(master)monografieën, handboeken die specifieke thema’s behandelen en tijdschriftartikelen met betrekking tot 
immateriële schade gepubliceerd. Lindenbergh zelf is ook door blijven publiceren (recentelijk nog in Lindenbergh 
& Zalm, van der 2015 en Lindenbergh 2020). 
51 HR 21 mei 1943, NJ 1943, 455 (Kreuningen Bessem). 
52 HR 21 mei 1943, NJ 1943, 455 (Kreuningen Bessem), p. 613. 
53 HR 21 mei 1943, NJ 1943, 455 (Kreuningen Bessem), p. 610. 
54 HR 21 mei 1943, NJ 1943, 455 (Kreuningen Bessem), p. 611. 
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De vraag of er smartengeld kan worden gevorderd was tot het Kreuningen Bessem-arrest 
problematisch, zeker in de doctrine. Overeem citeert een aantal bijdragen waarbij in 
Nederland al voor  1943 de vraag werd gesteld of er in het Nederlandse burgerlijke recht 
ruimte is voor een vergoeding vanwege “ideële schade”, zoals immateriële schade in vroegere 
publicaties ook wel genoemd werd.55  
 
Sommige auteurs betogen in niet mis te verstane bewoordingen dat geleden pijn geen 
grondslag kan zijn voor uitkeringen die in gelden worden vergoed.56 Onder meer Greebe 
stond hier afwijzend tegenover omdat immateriële schade zich moeilijk in geld kon laten 
waarderen.57 
  
Men vroeg zich tevens af of de benadeelde genoegdoening kon krijgen, indien een vordering 
voor de vergoeding van immateriële schade door de rechter werd toegewezen.58  
Begin twintigste eeuw werd er af en toe een vorm van immateriële schadevergoeding 
toegekend, maar werd deze veelal door de lagere rechters afgewezen.59 Na het Kreuningen 
Bessem arrest is het toekennen van een vergoeding vanwege gederfde smart in het 
Nederlandse recht algemeen aanvaard.60 Overeem schrijft mijns inziens treffend dat “nadien 
niets anders meer besloten is”.61 

2.3.  Tussenconclusie 
Het basisprincipe in ons recht is dat eenieder zijn eigen schade draagt tenzij vanwege 
bijzondere omstandigheden het de veroorzaker van de schade kan worden toegerekend. 
Verzekeringen kunnen niet voorzienbare risico’s over het algemeen dekken. Indien er toch 
sprake is van schade kan een veroorzaker van schade daarnaast worden aangesproken op 
grond van de rechtsfiguur van de onrechtmatige daad. De onrechtmatige daad is de basis van 
het Nederlandse aansprakelijkheidsrecht.  
 
Immateriële schadevergoeding heeft – sinds de algemene erkenning in het Nederlandse 
burgerlijke recht ervan vanaf 1943 – grofweg drie functies, te weten: compensatie, 
genoegdoening en preventie. Lindenbergh en Overeem stippen meer de klassieke functies van 
compensatie en genoegdoening voor de benadeelde aan. Faure besteedt meer aandacht aan de 
rechtseconomische functie van preventie. Vooral Lindenbergh staat over het algemeen 
conservatief ten opzichte van de derde belangrijke functie van immateriële schadevergoeding, 
namelijk preventie. Lindenbergh ziet preventie meer als een neveneffect. Na het Kreuningen 
Bessem-arrest uit 1943 werd de vergoeding van immateriële schade in de Nederlandse 
rechtsorde in algemene zin erkend.  

                                                           
55 Overeem 1979, p. 11-15. 
56 Zie Greebe 1935, p. 147 geciteerd in Overeem 1979, p. 14. Overeem uit hier felle kritiek op de vroegere 
opvattingen van Greebe. 
57 Greebe 1935, p. 147.  
58 Zie Overeem 1979, p. 12-15 voor een bundeling van meningen in de literatuur voor 1943 over immateriële 
schade. 
59 Overeem 1979, p. 12. 
60 Overeem 1979, p. 16. 
61 Overeem 1979, p. 16. 
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3. De bescherming van persoonsgegevens als fundamenteel recht 

3.1.  Inleiding 
In het vorige hoofdstuk zijn de grondgedachten en beginselen met betrekking tot het leerstuk 
van de (immateriële) schadevergoeding uiteengezet. Er is gesproken over de grondslagen van 
schadevergoeding zoals de meest bekende aansprakelijkheidsregel in het BW: de 
onrechtmatige daad.62 Daarna zijn de beginselen, functies en doeleinden van de (immateriële) 
schadevergoeding behandeld. Ten slotte zijn de rechtsontwikkelingen uit het verleden van de 
immateriële schadevergoeding besproken. 
 
Om de vraag die in deze bijdrage gesteld wordt63 – in welke gevallen een persoon een 
organisatie kan aanspreken op het onrechtmatig gebruik (of in jargon: onrechtmatige 
verwerking)64 van persoonsgegevens door middel van een vergoeding van immateriële schade 
(indien immateriële schade geleden) – te kunnen beantwoorden, is het daarnaast van 
essentieel belang te weten wat persoonsgegevens zijn en wanneer een organisatie voor het 
gebruik daarvan verantwoordelijk en aansprakelijk is.65  
 
In dit hoofdstuk zal in de tweede paragraaf allereerst het fundamentele recht op de 
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer kort worden behandeld. Uit dit grondrecht vloeit 
het recht op de bescherming van persoonsgegevens voort. In de derde paragraaf zal, na stil te 
hebben gestaan bij de geschiedenis ervan, het recht op de bescherming van persoonsgegevens 
verder uiteengezet worden. De behandeling zal in de context van de Nederlandse maar ook in 
die van de Europese rechtsorde worden gedaan. De bescherming van persoonsgegevens is 
immers gecodificeerd in een Europese verordening waarbij het recht van de Europese Unie 
(hierna: EU) directe werking en voorrang op het nationale recht heeft.66 De vierde paragraaf 
zal ten slotte een tussenconclusie van dit hoofdstuk bevatten. 
 

  
 

                                                           
62 Artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek. Naast de meest bekende en breed toepasbare aansprakelijkheidsregel in het 
Nederlandse Burgerlijk Wetboek is zij ook de meest algemene, zie Jansen 2009, p. 21. 
63 Pagina 7. 
64 Zie voor de definitie van het begrip “verwerking” artikel 4 sub 2 Algemene verordening gegevensbescherming. 
Uit deze definitiebepaling volgt dat bijna alles (behalve het alleen fysiek inzien van persoonsgegevens) een 
verwerking van persoonsgegevens kan zijn. 
65 Verantwoordelijkheid kan immers aansprakelijkheid in het leven roepen en zonder aansprakelijkheid geen 
vergoeding van (immateriële) schade. Indien een organisatie onrechtmatig jegens een persoon handelt – en 
indien deze persoon zijn vordering wil baseren op een onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens – moet 
er immers wel sprake zijn van een verwerking van een “persoonsgegeven”. En andersom: indien 
persoonsgegevens door een organisatie worden verwerkt dient die verwerking immers – om de vordering op 
grond van onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te kunnen baseren – wel “onrechtmatig” geweest te zijn, 
oftewel het handelen van de organisatie was in dat geval onrechtmatig. 
66 Zie voor de beginselen over directe werking en voorrang van EU-recht HvJ EU 5 februari 1963, 
ECLI:EU:C:1963:1 (Van Gend & Loos) en HvJ EU 15 juli 1964, ECLI:EU:C:1964:66 (Costa/ENEL) en Burg, van 
der & Voermans 2015, p. 22-27. 
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3.2.  De beginselen van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
3.2.1.  Het fundamentele recht van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer in het 
Europese recht 
In de Nederlandse rechtsorde is het fundamentele recht op eerbiediging van de persoonlijke 
levenssfeer neergelegd in art. 10 Grondwet met betrekking tot het recht op privéleven (eerste 
lid) en de bescherming van persoonsgegevens (tweede lid).  
Het fundamentele recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, in wat meer platte 
taal “het recht op privacy” genoemd, stopt echter niet bij de Nederlandse rechtsorde. 
Nederland is lid van verschillende Europese verdragen en intergouvernementele en 
supranationale organisaties zoals de EU en de Raad van Europa (hierna: RvE).   
 
Het fundamentele recht op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is in Europees 
verband primair neergelegd in art. 8 lid 1 Europees Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: EVRM). Het EVRM is een 
mensenrechtenverdrag, waarbij het gaat om een verdrag van de RvE en niet van de EU.67 Art. 
8 lid 1 EVRM beschermt niet alleen het privéleven, maar ook het familie- en gezinsleven 
(“family-life”), het huisrecht (de woning)68 en de correspondentie tussen personen.69 Die 
bescherming is echter niet absoluut en aan redelijke grenzen gebonden: de wet mag, in een 
democratische rechtsorde, met noodzakelijke en proportionele redenen het fundamentele recht 
op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer beperken. Dit is dan ook gecodificeerd in 
art. 8 lid 2 EVRM.  
 
Art. 8 EVRM werkt door in horizontale verhoudingen, dus tussen private partijen onderling, 
door middel van het leerstuk van de positieve verplichtingen die een overheid op grond van 
het EVRM heeft. Het gaat hierbij om het door de overheid ten opzichte van de burger 
garanderen dat een recht uit het EVRM in de betrokken lidstaat daadwerkelijk wordt 
nageleefd, ook door private partijen.70 Over de vraag of een overheid het fundamentele recht 
op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van een burger mag beperken is in het recht 
veel geprocedeerd bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en de fundamentele 
vrijheden (hierna: EHRM).71  
 
3.2.2. Het Europees Handvest en de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 
Naast het fundamentele recht op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer ex. art. 8 
EVRM heeft de Europese Unie sinds 2009 ook een eigen grondrechtencatalogus.72 In art. 7 
Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie (hierna: Handvest) is een soortgelijk 
fundamenteel recht op privacy neergelegd als in art. 8 EVRM.  

                                                           
67 De Raad van Europa is op internet te vinden op https://www.coe.int/en/web/portal/home/ [laatst geraadpleegd: 
17 mei 2021]. 
68 Dat in Nederland tevens wordt beschermd op grond van artikel 12 Grondwet. 
69 Dat in Nederland tevens wordt beschermd op grond van artikel 13 Grondwet. 
70 Zie onder meer Kranenborg & Verhey 2018 p. 29 en Buitenen, van Tijdschrift voor de Procespraktijk 2011/5, p. 
154-156. 
71 Het gaat hier dus om de negatieve verplichting van de lidstaat: een onthoudingsplicht om een recht te 
beperken. Dit is echter een beginsel en de lidstaat mag ex.  artikel 8 lid 1 Europees Verdrag tot bescherming van 
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 
in gegeven omstandigheden beperken. 
72 Burg, van der & Voermans 2015, p. 12-13. 
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Het betreffende art. 7 Handvest kent geen beperkingsclausule in het artikel zelf bij wijze van 
een tweede lid. Op grond van art. 52 lid 1 Handvest kan het recht van art. 7 Handvest toch 
worden beperkt als aan de bekende voorwaarden van legaliteit, noodzakelijkheid en 
proportionaliteit is voldaan, zoals ook bij de rechten die in het EHRM zijn opgenomen het 
geval kan zijn.  
 
Art. 8 Handvest (dat voortvloeit uit de opdracht tot bescherming van persoonsgegevens 
binnen de Europese Unie, die de Europese wetgever in art. 16 Verdrag betreffende de 
Werking van de Europese Unie (hierna: VWEU) codificeert) bevat zelfs een bijzondere 
bepaling omtrent de bescherming van persoonsgegevens en in tegenstelling tot het Handvest 
bevat het EVRM een dergelijke bepaling niet.73 Dit heeft met name met de tijdsgeest waarin 
beide verdragen ontstonden te maken: het EVRM trad in Nederland in 1953 in werking 
waarbij er toen nog geen gecodificeerde regels waren omtrent de verwerking van 
persoonsgegevens.74 

3.3.     De bescherming van persoonsgegevens in Nederland en Europa 
3.3.1. Het recht op de bescherming van persoonsgegevens binnen de Nederlandse rechtsorde 
Het recht op de bescherming van persoonsgegevens is ontstaan uit het fundamentele recht op 
de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Dit recht heeft vier belangrijke dimensies75 
en één van deze dimensies omvat de bescherming van persoonsgegevens. We spreken bij de 
bescherming van persoonsgegevens ook wel van het begrip “informationele privacy”.76  
 
De bescherming van persoonsgegevens is gecodificeerd in de Algemene verordening 
gegevensbescherming (hierna: Avg 77), waarbij deze verordening als EU-rechtelijke 
verordening directe werking en voorrang binnen de Nederlandse rechtsorde heeft.78 Omdat 
het hier dus gaat om een EU verordening is er sprake van harmonisatie van wet- en 
regelgeving, al heeft de Avg een bijzonder karakter nu het in tegenstelling tot andere EU- 
verordeningen geen maximumharmonisatie regelt.79  
 
De behandeling van het recht op de bescherming van de persoonsgegevens zal in deze 
paragraaf op hoofdlijnen plaatsvinden. Het gaat daarnaast te ver om alle aspecten en 
uitzonderingen van uitzonderingen te benoemen nu die mijns inziens niet (direct) bijdragen 
aan de beantwoording van de in dit onderzoek gestelde vraag in welke gevallen een 
betrokkene een immateriële schadevergoeding kan vorderen indien zijn persoonsgegevens 
door een organisatie onrechtmatig zijn verwerkt.  

                                                           
73 Kranenborg & Verhey 2018, p. 40.  
74 Trb. 1951, 154. 
75 Zie in zekere mate Blok 2002, p. 44. 
76 Blok 2002, p. 69. 
77 Verordening (EU) 2016/179 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 (EG) nr. L 281, (PbEU 2016, L 119/1). 
78 Zie voor de beginselen over directe werking en voorrang van EU-recht HvJ EU 5 februari 1963, 
ECLI:EU:C:1963:1 (Van Gend & Loos) en HvJ EU 15 juli 1964, ECLI:EU:C:1964:66 (Costa/ENEL). 
79 Een aantal bepalingen in de Algemene verordening gegevensbescherming geven de lidstaten beleidsruimte: 
zie onder meer Oude Elferink & Reus Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2017/6, p. 158. 
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Verder zal het gras ook niet voor de voeten van de lezer van deze bijdrage worden 
weggemaaid en zal de koppeling van de leerstukken van (on)rechtmatigheid, verwerking van 
persoonsgegevens en immateriële schade in de volgende hoofdstukken plaatsvinden. Daarom 
zal, na een korte schets van de geschiedenis van de bescherming van persoonsgegevens in de 
Nederlandse rechtsorde, worden volstaan met de belangrijkste 
gegevensbeschermingsrechtelijke thema’s: “persoonsgegeven”, “verwerking” en 
“verwerkingsverantwoordelijke”. 
 
3.3.2.  De geschiedenis van de bescherming van persoonsgegevens in het algemeen 
De voorgenomen Nederlandse volkstelling van 1971 voedde maatschappelijke onrust die 
leidde tot de roep om meer wetgeving met betrekking tot de bescherming van 
persoonsgegevens. In 1989 trad de eerste Nederlandse wet met betrekking tot de bescherming 
van persoonsgegevens in werking.80  
 
De eerste Nederlandse gegevensbeschermingswet betrof de Wet persoonsregistraties (hierna: 
Wpr81) die met name van toepassing werd verklaard indien persoonsgegevens op een 
structurele manier in een systeem geregistreerd stonden.82 Deze wet bood nog niet de 
bescherming die de daaropvolgende Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: Wbp83) en 
de huidige Avg bieden. De Wpr zag namelijk alleen toe op persoonsregistraties die via 
bijvoorbeeld een kaartenbaksysteem werden verwerkt. De toepassing van die wet is dus 
afhankelijk van de techniek. Alle hedendaagse gegevensbeschermingsrechtelijke wetgeving 
(zoals de Avg) in Europa en Nederland is techniekonafhankelijk geformuleerd, nu algemeen 
bekend is dat de techniek van communicatie, computers, gegevens en data zo snel evolueert 
dat anders de wetgeving deze ontwikkelingen niet kan bijhouden. 
 
De Wbp is op 1 september 2001 in de werking getreden.84 Na de Wbp is het vanwege 
maatschappelijke ontwikkelingen even stil geweest in gegevensbeschermingsrechtelijk land. 
Begin jaren tien van de eenentwintigste eeuw werd het voorstel voor een nieuwe 
“privacywet”, bij wijze van een EU-verordening, gedaan. De Avg is als huidige maatstaaf 
voor de bescherming van persoonsgegevens sinds 25 mei 2018 van toepassing. In Nederland 
is de uitvoering van de Avg geregeld bij wijze van de Uitvoeringswet Algemene verordening 
gegevensbescherming (hierna: UAvg).85 
 
3.3.3. Begrip persoonsgegeven 
De Avg is alleen van toepassing indien persoonsgegevens een rol spelen: het begrip 
“persoonsgegeven” is dan ook een centraal begrip in de Avg. Processen waarbij louter object- 
of meetgegevens worden gebruikt – die op geen enkele wijze iets met natuurlijke personen te 
maken hebben – kunnen dus niet onder vigeur van de Avg vallen.86  
                                                           
80 Zie Kranenborg & Verhey 2018 p. 3 en Blok 2002, p. 118. 
81 Wet persoonsregistraties, Stb. 1988, 665. 
82 Artikel 1 Wet persoonsregistraties.  
83 Wet bescherming persoonsgegevens, Stb. 2000, 302. 
84 Stb. 2001, 337. 
85 Stb. 2018, 144 . 
86 Zie artikel 2 lid 1 Algemene verordening gegevensbescherming die het materiële toepassingsbereik van de 
gehele Algemene verordening gegevensbescherming beperkt tot het gebruik van “persoonsgegevens”. Ook 
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Art. 4 sub 1 Avg bepaalt dat onder het begrip “persoonsgegeven” “alle informatie over een 
geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als 
identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden 
geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een 
identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen 
die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, 
culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon”87 verstaan dient te worden.  
 
Uit het bovengenoemde artikel kunnen een aantal belangrijke begrippen worden gehaald. Het 
gaat om de begrippen “informatie”, “natuurlijke persoon”, “identificeren” en “identificator”. 
De begrippen identificeren en identificator kunnen in minder technisch Nederlands ook 
“herleiden” of “middel” worden genoemd. 
 
Het gaat bij het begrip “informatie” om de ruime opvatting van het informatie-begrip: ook een 
stem kan een persoonsgegeven zijn.88 Volgens Kranenborg & Verhey moet het informatie-
begrip dermate ruim worden opgevat dat de informatie niet per se hoeft toe te zien op 
informatie die afkomstig is uit de privésfeer.89 Kranenborg & Verhey zien daar een 
gelijkstelling met het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Dit is mijns 
inziens een juiste opvatting nu het EHRM in het arrest Niemietz het recht op eerbiediging van 
de persoonlijke levenssfeer uit het pure privédomein heeft gehaald.90 De informatie moet 
echter wel een “natuurlijke persoon” door middel van een “identificator” kunnen 
“identificeren”. De natuurlijke persoon moet in leven zijn; aan persoonsgegevens betreffende 
overledenen wordt slechts belang toegekend indien de persoonsgegevens de nabestaanden 
raken. Dan gaat het echter niet om de persoonsgegevens van de overledene zelf maar die van 
de nabestaanden.91  
 
Over wat precies een “gegeven” is die een natuurlijke persoon al dan niet op een directe wijze 
kan identificeren is veel gediscussieerd. Uiteindelijk is er binnen de EU consensus bereikt.  
Men kan twee categorieën gegevens onderscheiden: (I) gegevens die een betrokken 
natuurlijke in leven zijnde persoon direct kunnen identificeren en (II) gegevens die een 
betrokken natuurlijke in leven zijnde persoon indirect kunnen identificeren. Het gaat er 
uiteindelijk te allen tijde om dat een natuurlijke in leven zijnde persoon (hierna: betrokkene) 
zonder onevenredige inspanning geïdentificeerd kan worden, waarbij de direct identificerende 
gegevens onder (I) toezien op iemands (roep)naam en de indirect identificerende gegevens 
onder (II) toezien op iemands (persoons)eigenschappen.92 

                                                                                                                                                                                     
artikel 1 lid 1 Algemene verordening gegevensbescherming zegt met zoveel woorden duidelijk dat de doestelling 
van de verordening alleen de regulering van het gebruik van “persoonsgegevens” betreft, ook in het kader van het 
vrije verkeer van de Europese Unie. 
87 Artikel 4 sub 1 Algemene verordening gegevensbescherming. 
88 Kranenborg & Verhey 2018, p. 102-103. 
89 Kranenborg & Verhey 2018, p. 103. 
90 EHRM 16 december 1992, ECLI:NL:XX:1992:AD1800, (Niemietz). 
91 Zie Verordening (EU) 2016/179 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 (EG) nr. L 281, (PbEU 2016, L 119/1), overweging 
27 en Kranenborg & Verhey 2018, p. 108. 
92 Richtsnoeren publicatie van persoonsgegevens op internet, Stcrt. 2007, 240, artikel 3.3. 
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Het identificeren van een betrokkene moet dus zonder onevenredige inspanning kunnen 
gebeuren. In dien verstande dat degene die de gegevens tot zich heeft gekregen zonder 
diepgaand onderzoek, dat veel tijd en moeite kost, een betrokkene eruit kan herleiden.93 
Uiteraard hoeft het niet zo te zijn dat op een presenteerblaadje ligt wie de betrokkene is, er 
mogen wel gegevens in technische zin opgezocht en ontsleuteld kunnen worden. Indien 
slechts die ene computerprogrammeur in Australië na maanden te hebben gezwoegd met 
bloed, zweet en tranen misschien weet wie de betrokkene is spreekt men waarschijnlijk van 
onevenredige inspanning. 
 
Onevenredige inspanning is dus een redelijk open en normatief begrip.94 Het gaat om de 
balans tussen het middel om de identiteit van een betrokkene vast te stellen en de kans dat via 
dit middel de identiteit daadwerkelijk achterhaald kan worden.95 Als de kans verwaarloosbaar 
is dat er met het gekozen middel een identiteit kan worden vastgesteld en er geen ander 
middel voorhanden is zie ik geen evenredige inspanning mogelijk en is er mijns inziens dan – 
naar alle waarschijnlijkheid –  geen sprake van een persoonsgegeven.96 
 
3.3.4. Begrip verwerking 
Indien er sprake is van een persoonsgegeven betekent dit nog niet dat de Avg meteen van 
toepassing is: de Avg heeft namelijk een materiële reikwijdte die is gecodificeerd in art. 2 lid 
1 Avg. Als de concrete situatie niet onder die materiële reikwijdte uit het eerste lid van art. 2 
Avg valt is de Avg geheel niet van toepassing. Dat is ook het geval als er wel een verwerking 
van persoonsgegevens is maar voldaan is aan een (of meerdere) criteria van het tweede lid van 
art. 2 Avg.  
Het gaat er om de Avg van toepassing te verklaren – kort gezegd – om dat een 
persoonsgegeven “verwerkt” dient te worden, al dan niet automatisch via computersystemen, 
al dan niet handmatig in een zogeheten “bestand”.  
 
Het begrip “bestand” speelde in de Wbp97 nog een centrale rol en daarover is, voor zover 
relevant voor de Nederlandse rechtsorde, met het Zwartboek-arrest ook belangrijke 
jurisprudentie door de Hoge Raad gewezen.98  

                                                           
93 Kranenborg & Verhey 2018, p. 106. 
94 Richtsnoeren publicatie van persoonsgegevens op internet, Stcrt. 2007, 240, artikel 3.3. 
95 Richtlijn (EG) 1995/46 van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het 
vrije verkeer van die gegevens, (PbEG 1995, nr. L 281), overweging 26. 
96 In de jurisprudentie is nader invulling gegeven aan het hiervoor al vermelde begrip “indirect identificerend 
persoonsgegeven” in het Breyer-arrest (HvJ EU 19 oktober 2016, ECLI:EU:C:2016:779 (Breyer)). In dit arrest 
staat de vraag centraal of zogeheten dynamische IP-adressen – IP-adressen die de internetprovider iedere 
internetsessie ververst en anders kunnen zijn dan statische IP-adressen die een gebruiker direct kunnen 
identificeren – indirect identificerende persoonsgegevens zijn (HvJ EU 19 oktober 2016, ECLI:EU:C:2016:779 
(Breyer), r.o. 30). Het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJ EU) concludeerde in dit mijns inziens 
spraakmakende arrest dat een dynamisch IP-adres voor de aanbieder van de website in casu een 
persoonsgegeven kan vormen, indien deze websiteaanbieder aanvullende gegevens heeft waarmee hij een 
unieke natuurlijke in leven zijnde persoon kan identificeren. A contrario zegt het HvJ EU hier naar mijn mening dat 
dit dus niet geldt voor de internetprovider van de gebruiker van het dynamische IP-adres (HvJ EU 19 oktober 
2016, ECLI:EU:C:2016:779 (Breyer), r.o. 49). Deze opvatting (die deel uitmaakt van de relatieve leer) staat haaks 
op de absolute leer, waarbij betoogd wordt dat een persoonsgegeven niet voor de één een persoonsgegeven kan 
zijn en voor de ander niet (Santifort Privacy & Informatie 2019/5, p. 200). 
97 Wet bescherming persoonsgegevens, Stb. 2000, 302, artikel 1 sub c. 
98 HR 3 juni 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT1093 (Zwartboek). 
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Vanwege de eenvoudige constatering dat tegenwoordig veel persoonsgegevens automatisch 
worden verwerkt laat ik het begrip “bestand”, in geval een persoonsgegeven niet automatisch 
wordt verwerkt, hier verder even buiten beschouwing.99  
 
Omdat aan de voorwaarde dat een persoonsgegeven verwerkt dient te worden eerst voldaan 
moet worden, wil de Avg überhaupt van toepassing zijn, is het van groot belang om de vraag 
te kunnen beantwoorden wanneer precies van een “verwerking ” sprake is. Wat de Avg onder 
“verwerking” ziet staat in art. 4 sub 2 Avg. De definitie “verwerking” kent een zeer ruim 
toepassingsbereik: een verwerking kan naar mijn mening eigenlijk nagenoeg al het gebruik 
van persoonsgegevens zijn, behalve het louter inzien ervan met het menselijk oog indien de 
persoonsgegevens die zijn ingezien niet verder worden vastgelegd of geregistreerd. Oftewel: 
men kijkt er alleen naar.  
 
Kranenborg en Verhey stellen dat het gaat het om de gehele cyclus die een persoonsgegeven 
doormaakt en is iedere bewerking van persoonsgegevens een verwerking in de zin van de 
Avg.100 Ook het anonimiseren en vernietigen van persoonsgegevens valt daaronder.101 Pas 
indien er sprake is van een “verwerking van persoonsgegevens” kan gesteld worden dat de 
Avg in principe van toepassing is, al is het nog steeds mogelijk dat de Avg deels beperkt van 
toepassing kan worden verklaard.102 
 
3.3.5. Begrip verwerkingsverantwoordelijke 
Uit de meeste wet- en regelgeving kunnen rechtspersonen rechten ontlenen. Dit is echter bij 
de Avg overwegend niet het geval. De “verwerkingsverantwoordelijke” heeft vooral plichten 
op zich rusten.103 Het is voor de toepassing van de Avg belangrijk om te weten wie die 
“verwerkingsverantwoordelijke” dan is.  
Kort gezegd is de “verwerkingsverantwoordelijke” iedere natuurlijke persoon of 
rechtspersoon die het doel en het middel van de verwerking van de persoonsgegevens 
vaststelt.104 Deze verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van de 
Avg voor de betreffende verwerking van persoonsgegevens en kan door de betrokken persoon 
(van wie de persoonsgegevens worden verwerkt) ook in rechte worden aangesproken.105  
 

                                                           
99 Zie voor een uitleg over het begrip bestand HR 3 juni 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT1093 (Zwartboek). Het begrip 
bestand wordt in de doctrine nog wel behandeld maar aangezien dit onderzoek zich met name toespitst op 
onrechtmatige verwerkingen van persoonsgegevens in klantrelaties in het privaatrechtelijk domein acht ik – 
aangezien die verwerkingen bijna altijd via computersystemen van de grote ondernemingen plaatsvinden – de 
behandeling van het begrip “bestand” hier grotendeels overbodig. 
100 Kranenborg & Verhey 2018, p. 111. 
101 Zie artikel 4 sub 2 Algemene verordening gegevensbescherming en Kranenborg & Verhey 2018, p. 111. 
102 Bijvoorbeeld vanwege wetenschappelijk of historisch onderzoek, zie met name artikel 89 Algemene 
verordening gegevensbescherming. Ook het gebruik voor persoonlijke of huishoudelijke doeleinden kan ex. 
artikel 2 lid 2 sub c Algemene verordening gegevensbescherming deze verordening niet van toepassing 
verklaren. Verder sluiten verwerkingen van persoonsgegevens in strafrechtelijke context en persoonsgegevens 
die gebruikt worden in het kader van de “openbare veiligheid” de toepassing van de Algemene verordening 
gegevensbescherming op grond van artikel 2 lid 2 sub d Algemene verordening gegevensbescherming uit. 
103 Kranenborg & Verhey 2018, p. 107-108. 
104 Zie artikel 4 sub 7 Algemene verordening gegevensbescherming en Kranenborg & Verhey 2018, p. 130. 
105 Kranenborg & Verhey 2018, p. 131. 
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Dit is een belangrijke constatering nu de verwerkingsverantwoordelijke de primaire 
organisatie is bij wie een betrokken persoon kan klagen dat zijn persoonsgegevens 
onrechtmatig worden gebruikt.106 Indien deze verwerkingsverantwoordelijke niet thuis geeft 
kan de betrokkene naar de rechter stappen om een vordering tot de vergoeding van 
immateriële schade in te stellen.107 Dit betekent dus dat de werking van art. 3:296 BW – om 
de wederpartij in rechte te kunnen aanspreken – hiermee in principe is verzekerd. Over 
rechtsbescherming zal verder in hoofdstuk 4 en 5 van deze bijdrage worden uitgeweid. Wie 
het doel en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens vaststelt is in 
privaatrechtelijke context een belangrijke norm: in het bestuursrecht is veelal bij wet bepaald 
wie de verwerkingsverantwoordelijke is.108 In het privaatrecht is dat een meer open situatie, 
wat naar mijn mening ook uit het beginsel van contractsvrijheid voortvloeit. 

3.4. Tussenconclusie  
Art. 8 lid 1 EVRM geeft eenieder het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 
waarbij dit recht, doordat dit het in een mensenrechtenverdrag als het EVRM gecodificeerd is, 
een fundamenteel recht is. Het fundamentele recht is echter niet absoluut en kan door middel 
van redelijke beperkingen die bij wet kunnen worden gesteld beperkt worden, al dient deze 
beperking wel noodzakelijk en proportioneel te zijn. Het Handvest dat afkomstig is van de 
Europese Unie biedt een aan art. 8 EVRM vergelijkbaar privacyrecht. 
 
Het recht op bescherming van persoonsgegevens is minder oud dan het fundamentele recht op 
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer maar deze twee rechten hangen wel met elkaar 
samen. In Nederland (en thans Europees geregeld) is het opgenomen in de Avg. De Avg regelt 
in principe alle beginselen en facetten met betrekking tot het gegevensbeschermingsrecht en is 
techniekonafhankelijk geformuleerd. De Avg bevat een ruime definitie van de begrippen 
“persoonsgegeven”, “verwerking” en in zekere mate ook “verwerkingsverantwoordelijke”. 
Het begrip “persoonsgegeven” is een centraal begrip binnen de Avg nu bij louter gebruik van 
object- of meetgegevens de Avg niet van toepassing is. 
 
Een voorwaarde, wil de Avg op een concrete situatie van toepassing zijn, is dat een 
persoonsgegeven “verwerkt” dient te worden, al dan niet automatisch via computersystemen 
of al dan niet handmatig in een zogeheten “bestand”, door een 
“verwerkingsverantwoordelijke” die het doel en het middel van die verwerking vaststelt. Die 
verwerkingsverantwoordelijke kan zowel een private of publiekrechtelijke rechtspersoon zijn 
en er kan zelfs een natuurlijke persoon tevens als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van 
de Avg worden gezien. De Avg schept wel plichten voor verwerkingsverantwoordelijke maar 
in beginsel geen rechten. De betrokkene aan de andere kant heeft bijna alleen rechten onder 
vigeur van de Avg.  

                                                           
106 Zie met name de rechten voor de betrokkene in afdeling 3 Algemene verordening gegevensbescherming en 
voor het in rechte aanspreken van een verwerkingsverantwoordelijke of verwerker artikel 79 Algemene 
verordening gegevensbescherming. 
107 Zie artikel 79 j.o. artikel 82 Algemene verordening gegevensbescherming en Kranenborg & Verhey 2018, p. 
131 en p. 311-312. 
108 Kranenborg & Verhey 2018, p. 130. 
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4. De schadevergoeding bij een onrechtmatige gegevensverwerking 

4.1.     Inleiding 
In de voorgaande hoofdstukken zijn reeds de beginselen en algemene leerstukken met 
betrekking tot immateriële schade (hoofdstuk 2) en de basis van het fundamentele recht op 
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en het gegevensbeschermingsrecht (hoofdstuk 3) 
aan bod gekomen. Het is voor de behandeling van het onderwerp van dit hoofdstuk – de 
schadevergoeding bij een onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens – naar mijn 
mening belangrijk de in hoofdstuk 3 behandelde rechtsgebieden grotendeels gescheiden te 
houden. Men moet er echter wel op bedacht zijn dat deze rechtsgebieden in verbinding met 
elkaar staan. Vooral het fundamentele recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 
wordt naar mijn mening wel eens oneigenlijk vermengd met het recht op bescherming van 
persoonsgegevens, met name in gevallen waarin beide rechten tegelijkertijd een rol spelen.109  
 
In de tweede paragraaf van dit hoofdstuk zal allereerst kort de rol van de Ap worden 
aangestipt bij onrechtmatige gegevensverwerkingen. In deze paragraaf zal daarna de 
immateriële schadevergoeding bij onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens, met name in 
de context van art. 82 Avg en het nationale schadevergoedingsrecht, worden behandeld. De 
derde paragraaf zal ter afsluiting van dit hoofdstuk een tussenconclusie bevatten.    

4.2.    Artikel 82 Avg en het nationale rechtstelsel voor vergoeding van immateriële 
schade 
4.2.1.  Rol Ap bij onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door de 
verwerkingsverantwoordelijke 
De Avg is een verordening die zich met name op de handhaving van de bescherming van 
persoonsgegevens focust, zoals handhaving door een toezichthoudende autoriteit.110  

                                                           
109 Denk aan de situatie dat iemand hinderlijk gevolgd wordt door een particulier recherchebureau, dan is er een 
inbreuk op artikel 8 lid 1 Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden en worden daarnaast ook persoonsgegevens van de betrokkene verwerkt. Met betrekking tot de inbreuk 
op artikel 8 lid 1 Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 
(dus het klassieke recht op privacy) is door Blok verdedigd dat het hier gaat om een inbreuk op een 
persoonlijkheidsrecht, wat niet vatbaar is voor beslag maar ook niet overdraagbaar is in de zin van artikel 3:6 
Burgerlijk Wetboek: anders dan een vermogensrecht (Blok 2002, p. 27-29). Blok stelt in het verlengde van zijn 
constatering dat een privacyrecht geen vermogensrecht is dat schade die voortvloeit uit een inbreuk op het 
fundamentele recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, zoals onder andere in artikel 8 lid 1 
Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden opgenomen, 
alleen tot immateriële schade kan leiden en niet tot (zuivere) vermogensschade; dus materiële schade (Blok 
2002, p. 29). Deze opvatting is niet vaak zo duidelijk in de doctrine betoogd, maar kan mijns inziens gezien het 
wettelijk stelsel van Boek 3 Burgerlijk Wetboek wel juridisch-technisch juist zijn. Door Blok wordt eveneens 
gesteld dat het recht op bescherming van de persoonsgegevens slechts een afgeleide van het fundamentele 
recht op privacy van ex. artikel 8 lid 1 Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden is en daarnaast ook een zelfstandig bereik heeft (Blok Ars Aequi 2001/6, p. 437-438) Dit 
zou logischerwijs a contrario betekenen dat bij een inbreuk op het recht op bescherming van persoonsgegevens 
(met name privacyrechten) wel een materiële schadevergoeding mogelijk is.  Daardoor zou het zomaar kunnen 
zijn dat rechters minder geneigd zijn bij een schending van het recht op bescherming van persoonsgegevens een 
immateriële schadevergoeding toe te kennen, gezien zij dit meer een exclusief terrein voor een 
persoonlijkheidsrecht zoals dat van artikel 8 lid 1 Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden vinden. Deze hypothese zal in de komende hoofdstukken verder worden 
onderzocht, waarbij een antwoord hierop wellicht kan bijdragen aan beantwoording van de in deze bijdrage 
gestelde onderzoeksvraag. Bij de beantwoording hiervan zal met name naar  de norm, de ondergrens, de 
bewijslast en de hoogte van de immateriële schadevergoeding gekeken worden. 
110 Zie artikel 51 Algemene verordening gegevensbescherming e.v. 
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In Nederland is de toezichthoudende autoriteit op grond van art. 6 lid 1 jo. lid 2 Uavg de 
hiervoor genoemde Ap. Op grond van art. 6 lid 3 UAvg heeft de Ap in Nederland een 
toezichthoudende taak. Een Ap kan echter niet een oordeel over alle inbreuken op het recht op 
bescherming van persoonsgegevens geven en kampt met structurele onderbezetting.111 
Daarom focust de Ap zich op grootschalige misstanden waar veel betrokkenen schade of 
andere problemen van ondervinden.  
 
Dat betekent dat er een publiek handhavingstekort ontstaat bij kleine individuele zaken, waar 
betrokkenen wel veel last van ondervinden. Een betrokkene wil immers vanzelfsprekend 
schadeloos worden gesteld, indien hij schade lijdt na een onrechtmatige gegevensverwerking, 
waarbij de Ap de betrokkene niet schadeloos kan stellen. De Ap kan de 
verwerkingsverantwoordelijke alleen een bestuursrechtelijke last op leggen.112 Om dat tekort 
aan publiekrechtelijke handhaving op te lossen heeft de Uniewetgever art. 82 Avg in het leven 
geroepen.113  
 
4.2.2. Artikel 82 Avg 
Art. 82 Avg zal in deze subparagraaf nader worden beschreven en geanalyseerd, aan de hand 
van tegenstrijdige opvattingen erover in de Nederlandse literatuur. Meerdere auteurs kijken 
verschillend naar de doorwerking van art. 82 Avg in de nationale rechtsorde.114  
 
 Art. 82 lid 1 Avg bepaalt allereerst dat “eenieder die materiële of immateriële schade heeft 
geleden ten gevolge van een inbreuk op deze verordening, het recht heeft om van de 
verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker schadevergoeding te ontvangen voor de 
geleden schade.” Het gaat zowel om materiële als immateriële schade; waarbij materiële 
schade voor deze bijdrage verder buiten beschouwing gelaten zal worden. 
 
Art. 82 lid 2 Avg stelt daarna dat de verwerkingsverantwoordelijke – of verwerker binnen 
diens taken die hij opgedragen heeft gekregen van de verwerkingsverantwoordelijke – de 
actor is waarop aansprakelijkheid door de betrokkene gevestigd kan worden. Dit betekent dan 
ook dat op grond van art. 82 Avg geen positieve verplichting naar de lidstaat uitgaat, zoals dat 
wel bij art. 8 EVRM het geval is, daar draagt een lidstaat ook verantwoordelijkheid.  
 
Art. 82 lid 3 Avg kan de verwerkingsverantwoordelijke of verwerker vrijwaren van 
aansprakelijkheid, maar alleen als deze kan aantonen niet “verantwoordelijk” te zijn voor het 
“schadeveroorzakende feit”. 
 
Art. 82 lid 4 Avg regelt in geval van gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid ex. art. 
26 Avg nog wel een hoofdelijke aansprakelijkheid, maar art. 82 lid 5 Avg kent de 
verwerkingsverantwoordelijke die de gehele schade vergoedt een regresrecht op de overige 
verwerkingsverantwoordelijken toe. 
                                                           
111 Zie onder meer Jagt, van der- Vink Maandblad voor Vermogensrecht 2019/7, p. 287. 
112 Linden, van der & Walree Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade 2018/4, p. 106. 
113 Linden, van der & Walree Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade 2018/4, p. 106. 
114 Zie Hannema Bedrijfsjuridische Berichten 2020/54; Samsom Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 
2021/2 en Walree Rechtsgeleerd Magazijn THEMIS 2020/4, p. 172. 
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Art. 82 lid 6 Avg is ten slotte voor deze bijdrage van groot belang. Het artikel verwijst naar 
art. 79 lid 2 Avg en bepaalt dat het nationale (proces)recht van overeenkomstige toepassing is 
op schadevorderingen onder vigeur van de Avg.  
Dit betekent dus dat we hier met betrekking tot immateriële schade te maken hebben met art. 
6:106 BW en de Nederlandse leer over immateriële schade voor Nederlandse 
schadevorderingen op grond van de Avg leidend is. Met name Hannema115 en Samsom116 
verschillen in de doctrine van mening of art. 82 Avg zoals hiervoor betoogd aansluiting zoekt 
bij het nationale civiele recht of een zelfstandige normstelling – met name op de vaststelling 
van het recht op vergoeding van immateriële schade - inhoudt. 
 
Hannema oordeelt strikt en bondig: een betrokkene kan een verwerkingsverantwoordelijke 
aanspreken op grond van onrechtmatige daad ex. art. 6:162 BW en voor toepassing van art. 
82 Avg is het nationale schadebegrip leidend bij gebrek aan een Europees schadebegrip.117 
Hannema huldigt wel de algemeen erkende opvatting dat het begrip “schade” zo ruim 
mogelijk moet worden uitgelegd, aangezien dit anders afbreuk doet aan het nuttig effect van 
de Avg als EU-verordening.118 Maar voor toekenning van een schadevergoeding vanwege 
immateriële schade, indien de schade al ontstaan is, dient voor de vestiging van 
aansprakelijkheid dus aansluiting gezocht te worden bij het nationale schadevergoedingsrecht, 
aldus Hannema.119 Hannema ontleent deze argumentatie aan een uitspraak van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak Raad van State (hierna: ABRvS).120  
 
Samsom stelt dat er twee wegen in het gegevensbeschermingsrechtelijk 
schadevergoedingsland naar Rome leiden: enerzijds art. 82 Avg en anderzijds art. 6:106 BW. 
Samsom stelt daarboven – in tegenstelling tot Hannema – dat art. 82 Avg een zelfstandige 
rechtsgrondslag voor toekenning van schadevergoedingen in het Nederlandse recht heeft, nu 
het als artikel uit een EU-verordening rechtstreeks in de Nederlandse rechtsorde werkt.121 
Samsom ontleent zijn argumentatie uit exact dezelfde uitspraak als Hannema waarbij het dus 
van belang is te bestuderen wat in die uitspraak door de ABRvS beoordeeld en besloten is.122  
 
In de betreffende uitspraak van de ABRvS wordt mijns inziens meer aansluiting bij de 
opvattingen van Hannema dan bij de opvattingen van Samsom gezocht.  
 
 

                                                           
115 Hannema Bedrijfsjuridische Berichten 2020/54. 
116 Samsom Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2021/2. 
117 Hannema Bedrijfsjuridische Berichten 2020/54, p. 270-271. 
118 Hannema Bedrijfsjuridische Berichten 2020/54, p. 270. Hannema ontleent zijn mening op grond van 
overweging 146 Algemene verordening gegevensbescherming. Een overweging is echter geen bepaling waarop 
een rechtssubject zich rechtstreeks kan beroepen, daarom dient aan meningen die met name berusten op 
overwegingen in de Algemene verordening gegevensbescherming niet te veel gewicht te worden toegekend.  
119 Hannema Bedrijfsjuridische Berichten 2020/54, p. 270-271. 
120 Zie noot 9 van Hannema Bedrijfsjuridische Berichten 2020/54, p. 270. Zie voor de uitspraak: ABRvS 1 april 
2020, ECLI:NL:RVS:2020:899. 
121 Samsom Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2021/2, p.  9. 
122 Zie noot 12 van Samsom Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2021/2, p.  9. Zie voor de uitspraak: 
ABRvS 1 april 2020, ECLI:NL:RVS:2020:899. 
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Dit blijkt ook wel uit overweging 23 van de betreffende uitspraak waarin letterlijk staat dat 
“om vast te stellen of immateriële schade naar aanleiding van een onrechtmatige verwerking 
van persoonsgegevens in aanmerking komt voor een vergoeding, aansluiting gezocht dient te 
worden bij het nationale recht.”123  
 
Overweging 24 van de ABRvS uitspraak stelt daarboven op dat bij de vaststelling van een 
vergoeding bij immateriële schade het civiele schadevergoedingsrecht leidend is.124 
Overweging 25 en overweging 26 verwijzen vervolgens, voor het Nederlandse 
schadevergoedingsrecht, naar art. 6:106 BW.125  
 
De reden dat de ABRvS tot deze beoordeling komt is gelegen in het feit dat het HvJ EU nog 
geen uitspraak heeft gedaan over een uniform schadevergoedingsbegrip onder vigeur van art. 
82 Avg.126 Bij gebrek aan concrete handvaten, behalve dat de schade “reëel en zeker” moet 
zijn, dient te worden teruggevallen op het lidstatelijke (dus nationale) recht.127 Art. 82 Avg 
biedt volgens het ABRvS wel een kapstok, waarbij de nationaalrechtelijke invulling het 
gelijkwaardigheidsbeginsel en het doeltreffendheidsbeginsel wel dient te waarborgen. 
Hiervoor wijst de ABRvS naar het Manfredi-arrest van het HvJ EU.128 
 
Walree beaamt tot slot – in het verlengde van de hiervoor behandelde uitspraak van de 
ABRvS – dat bij het gebrek aan een uniforme uitleg omtrent art. 82 Avg van de Uniewetgever 
en het HvJ EU zoveel mogelijk aansluiting moet worden gezocht bij het nationale recht; al 
dient het nationale recht niet tegenstrijdig te zijn met de strekking van art. 82 Avg. De 
doestelling van art. 82 Avg – dat eenieder schade door onrechtmatige verwerking van 
persoonsgegevens op de verwerkingsverantwoordelijke mag verhalen – mag immers niet 
ondermijnd worden.129 Naar mijn mening kiest Walree hier een middenweg: hij stelt niet, 
zoals Hannema, dat het nationale schadebegrip leidend is maar stelt ook niet zo expliciet als 
Samsom dat art. 82 Avg een zelfstandige rechtsgrondslag heeft. Bij deze middenweg sluit ik 
mij dan ook aan, met name gezien de dynamiek van het Europees recht waarbij tegenstrijdige 
nationale regelgeving conform de Europese regelgeving gelezen dient te worden of anders 
buiten toepassing gelaten moet worden. Dit is ook bij richtlijnen – waarbij wat meer 
speelruimte dan bij een verordening als de Avg voor de lidstaat is – het geval.130 
 

 
 
 

  

                                                           
123 ABRvS 1 april 2020, ECLI:NL:RVS:2020:899, r.o. 23. 
124 ABRvS 1 april 2020, ECLI:NL:RVS:2020:899, r.o. 24. 
125 ABRvS 1 april 2020, ECLI:NL:RVS:2020:899, r.o. 25-26. 
126 ABRvS 1 april 2020, ECLI:NL:RVS:2020:899, r.o. 21-22. 
127 ABRvS 1 april 2020, ECLI:NL:RVS:2020:899, r.o. 21-22. 
128 HvJ EU 13 juli 2006,  ECLI:EU:C:2006:461 (Manfredi). 
129 Walree Rechtsgeleerd Magazijn THEMIS 2020/4, p. 172. 
130 Burg, van der & Voermans 2015, p. 213-215. 
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4.3.  Tussenconclusie 
In de voorgaande hoofdstukken stonden de algemene beginselen met betrekking tot 
(immateriële) schade en het verwerken van persoonsgegevens centraal. In dit hoofdstuk werd 
de werking van art. 82 Avg behandeld, waarbij kort is aangestipt dat dit artikel het 
handhavingstekort van de Ap op kan vangen in kleine individuele zaken waarbij 
schadevergoeding een rol speelt. De Ap kan immers alleen bestuursrechtelijk optreden. 
 
Art. 82 Avg bevat de basis om als betrokkene een verwerkingsverantwoordelijke in rechte 
voor zowel materiële als immateriële schade te kunnen aanspreken. Art. 82 lid 1 Avg bepaalt 
dat “eenieder die materiële of immateriële schade heeft geleden ten gevolge van een inbreuk 
op deze verordening, het recht heeft om van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker 
schadevergoeding te ontvangen voor de geleden schade.” Art. 82 lid 6 Avg regelt de 
overeenkomstige toepassing van het nationale recht op de instelling van een vordering tot 
schadevergoeding bij het onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens. 
 
Enkele auteurs (waaronder Hannema en Samsom) verschillen echter van mening of art. 82 
Avg - en met name lid 6 – in nationale of puur Europeesrechtelijke context moet worden 
gelezen. Uiteindelijk is in de rechtspraak min of meer bepaald dat art. 82 Avg in context met 
het nationale schadevergoedingsrecht (onder meer art. 6:106 BW) moet worden gelezen, bij 
gebrek aan een Europees schadevergoedingsbegrip. Hannema en Walree zoeken bij dit door 
de ABRvS geformuleerde standpunt grotendeels aansluiting. Samsom steunt het standpunt 
niet en neemt hierin een minderheidsstandpunt in: hij stelt dat art. 82 Avg een zelfstandige 
grondslag bevat.  
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5. De ontwikkelingen van de immateriële schadevergoeding 

5.1.         Inleiding 
In het vorige hoofdstuk is de basis van de schadevergoeding in geval van een onrechtmatige 
verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene behandeld. De rol van de Ap met 
betrekking tot de handhaving is er kort aangestipt. Daarin stond art. 82 Avg centraal. Na de 
bespreking van art. 82 Avg, die het mogelijk maakt (immateriële) schadevergoeding te 
vorderen, is de context van het artikel tot de nationale rechtsorde uiteengezet. Enkele 
meningsverschillen uit de literatuur zijn hier aangestipt.  
 
Dit laatste inhoudelijke hoofdstuk van deze bijdrage zal in het teken staan van de 
rechtsontwikkelingen met betrekking tot de vergoeding van immateriële schade bij een 
onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Alhoewel het arrest niet over de 
bescherming van persoonsgegevens gaat is het EBI-arrest131 wel relevant voor de 
beantwoording van de norm uit art. 6:106 sub b BW, aantasting op andere wijze in de 
persoon.132  
 
In de tweede paragraaf van dit hoofdstuk zal het hiervoor genoemde EBI-arrest133 dan ook 
centraal staan waarbij de uitgangspunten in het recht van voor en na het wijzen van dit arrest 
besproken zullen worden. Hierin zitten enkele essentiële verschillen. Daarnaast zal de norm 
uit het EBI-arrest gekoppeld worden aan het aantonen van immateriële schade na een 
onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. In de derde paragraaf zal daarnaast worden 
stilgestaan bij de rechtspraak van het leerstuk immateriële schade na een onrechtmatige 
verwerking van persoonsgegevens met de nadruk op klantrelaties tussen 
verwerkingsverantwoordelijken en betrokkenen. Daarbij zal gesproken worden over de 
rechterlijke toepassing van de Avg en collectieve acties in het schadevergoedingsrecht. De 
vierde paragraaf bevat ten slotte een tussenconclusie van dit hoofdstuk. 
 

5.2.           Rechtsontwikkelingen met betrekking tot de vergoeding van immateriële 
schade bij onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens 
Na het bekende Taxibus-arrest134 uit 2002 zijn nog (minstens) drie richtinggevende arresten135 
gewezen met betrekking tot de aantasting op andere wijze in de persoon ex. art. 6:106 lid 1 
sub b BW. In 2019 heeft de Hoge Raad de leer met betrekking tot de persoonsaantasting 
verduidelijkt in het EBI-arrest.136  

                                                           
131 HR 15 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:376 (EBI). 
132 In samenhang met de in het vorige hoofdstuk genoemde jurisprudentie van de ABRvS (zie onder meer ABRvS 
1 april 2020, ECLI:NL:RVS:2020:899) is deze uitspraak voor de beantwoording van de in deze bijdrage centraal 
gestelde vraag van grote relevantie. Eigenlijk vormt zij de kern van de beantwoording van de vraag in welke 
gevallen een betrokkene als klant recht heeft op een vergoeding van immateriële schade bij een onrechtmatige 
verwerking van zijn of haar persoonsgegevens door de organisatie waarbij hij of zij klant is. 
133 HR 15 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:376 (EBI). 
134 HR 22 februari 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD5356 (Taxibus). 
135 HR 9 juli 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO7721 (Oudejaarsrellen); HR 18 maart 2005, ECLI:NL:HR:2005:AR5213 
(Wrongful life) en HR 29 juni 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW1519 (Blauw oog). 
136 HR 15 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:376 (EBI). 
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Sinds maart 2019 is de norm die de Hoge Raad in dit arrest gesteld heeft, leidend voor de 
beoordeling of iemand op andere wijze in zijn persoon is aangetast op grond van art. 6:106 lid 
1 sub b BW en of die persoonsaantasting noopt tot de vergoeding van immateriële schade. De 
norm uit het betreffende EBI-arrest is een aanscherping van de norm uit het Oudejaarsrellen-
arrest137 en het Wrongful life-arrest138, aldus annotator Witting.139 

De Hoge Raad overweegt in het EBI-arrest allereerst – in lijn met het Taxibus-arrest140 – dat 
iemand in ieder geval in zijn persoon op grond van art. 6:106 lid 1 sub b BW is aangetast 
indien er sprake is van geestelijk letsel met een erkend ziektebeeld.141 Daarna gaat de Hoge 
Raad verder met de redenering dat tevens vanwege de aard en de ernst van de normschending 
er sprake kan zijn van een aantasting in de persoon ex. art. 6:106 lid 1 sub b BW en verwijst 
naar het Blauw oog-arrest.142 De Hoge Raad acht het essentieel dat degene die zich beroept op 
een aantasting in de persoon op andere wijze, waardoor schade is geleden, dit met concrete 
gegevens onderbouwt. Bij één situatie hoeft dat niet, namelijk indien de “relevante nadelige 
gevolgen die door de normschending zijn veroorzaakt voor de benadeelde zo voor de hand 
liggen dat men een persoonsaantasting op grond daarvan kan aannemen.”143 Dit is een 
toevoeging op het Taxibus-arrest en in zoverre gaat de Hoge Raad gedeeltelijk om. De Hoge 
Raad stelt vervolgens dat van een persoonsaantasting op grond van art. 6:106 lid 1 sub b BW 
in principe geen sprake kan zijn indien enkel een fundamenteel recht geschonden is.144 
 
In zijn noot stelt Witting dat de Hoge Raad met het EBI-arrest geen revolutionair arrest heeft 
gewezen en de compensatoire functie van de schadevergoeding voorop heeft staan. Van enige 
vorm van privaatrechtelijke handhaving is geen sprake, aldus Witting.145 Ik sluit mij hierbij 
aan nu de Hoge Raad met het EBI-arrest altijd concrete data die via de causaliteit naar de 
geleden schade moet leiden vereist. Dan kan er mijn inziens geen sprake zijn van een 
immateriële schadevergoeding die niet op reële en concrete gegevens geijkt is.  
 

                                                           
137 HR 9 juli 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO7721 (Oudejaarsrellen). 
138 HR 18 maart 2005, ECLI:NL:HR:2005:AR5213 (Wrongful life). 
139 HR 15 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:376, m.nt. M.E. Witting (EBI), punt 7. 
140 In het Taxibus-arrest (HR 22 februari 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD5356 (Taxibus)) deed zich een casus voor 
waarin een moeder van een minderjarige dochter geconfronteerd werd met een ernstig ongeval waarbij de 
dochter om het leven kwam. De dochter werd overreden door een taxibus die onzorgvuldig op een woonerf reed. 
Deze moeder trof haar dochter met een open schedel (de details laat ik omwille van de ethiek achterwege) voor 
de deur op straat aan. Het moge duidelijk zijn dat er hier sprake is van meer dan enig ongemak, dat deze 
gebeurtenis een zeer ongecontroleerde emotionele reactie teweeg brengt. De moeder heeft ernstige 
shockschade aan de gebeurtenis overgehouden, waarbij er sprake was van onder meer een posttraumatische 
stressstoornis (oftewel: een door de geneeskunde erkend ziektebeeld). De moeder kon aantonen dat zij door een 
psychiater voor deze ziekte werd behandeld. De Hoge Raad vond hier dat de moeder – ondanks dat zij niet zelf 
bij het ongeval betrokken was geweest – door de confrontatie met haar levenloze dochter op andere wijze in de 
persoon was aangetast in de zin van artikel 6:106 sub b Burgerlijk Wetboek, het toenmalige artikel 6:106 lid 1 sub 
b Burgerlijk Wetboek (HR 22 februari 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD5356 (Taxibus), r.o. 4.3.). Hier werd dus naast 
de aantasting op andere wijze in de persoon wel de nadruk gelegd op het geestelijk letsel, wat in zekere mate 
verschilt van de huidige heersende leer. Geestelijk letsel moest volgens de Hoge Raad aanwezig zijn om een 
aantasting in de persoon te kunnen rechtvaardigen (HR 22 februari 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD5356 (Taxibus), 
r.o. 4.3.). 
141 Vgl. HR 15 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:376 (EBI), r.o. 4.2.1. en HR 22 februari 2002, 
ECLI:NL:HR:2002:AD5356 (Taxibus), r.o. 4.3. 
142 HR 15 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:376 (EBI), r.o. 4.2.1. 
143 HR 15 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:376 (EBI), r.o. 4.2.1. 
144 HR 15 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:376 (EBI), r.o. 4.2.2. 
145 HR 15 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:376, m.nt. M.E. Witting (EBI), punt 8. 
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5.3.                 Rechterlijke toepassing met betrekking tot de vergoeding van 
immateriële schade bij onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens 
      5.3.1.    Toepassing van de Avg door de rechterlijke macht 
Onrechtmatige verwerkingen van persoonsgegevens hebben in het verleden zelden tot 
overvloedige rechtspraak geleid, simpelweg omdat de toenmalige Wbp niet vaak door 
betrokkenen werd gebruikt bij een civiele zaak. Vanwege de hoge eisen die aan het bewijs 
van immateriële schade worden gesteld, is het voor de betrokkene daarnaast lastig een 
verwerkingsverantwoordelijke in rechte aan te spreken. Dit is helemaal het geval in de 
periode voor maart 2019, toen de Nederlandse jurisprudentie omtrent immateriële schade en 
causaliteit nog geestelijk letsel bij een aantasting op andere wijze in de persoon ex. art. 6:106 
lid 1 sub b BW vereiste.146  
 
Sinds het EBI-arrest is dat – zoals in de voorgaande subparagrafen behandeld – deels niet 
meer het geval. Indien sprake is van een ernstige normschending kan een aantasting in de 
persoon evident zijn indien de relevante nadelige gevolgen voor de betrokkene dermate voor 
de hand liggen, dat een aantasting in de persoon op andere wijze dient te worden aangenomen. 
Een enkele schending van een fundamenteel recht, zoals het fundamentele recht op 
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer in de zin van art. 8 EVRM en art. 7 Handvest, is 
op grond van de EBI-criteria niet voldoende. In het verlengde van het fundamentele recht op 
de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer ligt ook het recht op de bescherming van 
persoonsgegevens, die via art. 8 Handvest en art. 16 VWEU door de EU in de Avg 
gecodificeerd is. Voor de Nederlandse rechtsorde geldt dat met name in de jaren 2020 en 
2021 door hogere en lagere rechters uitspraken over art. 82 Avg in samenhang met art. 6:106 
BW zijn gedaan. 
 
De uitspraken die hier kort uitgelicht zullen worden betreffen het doorsturen van 
persoonsgegevens over een Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob)-verzoeker aan 
verschillende gemeenten via een Wob-portal147, het publiceren van persoonsgegevens van de 
vergunning aanvrager van een schietbaan (voor de beoefening van schietsport)148, een datalek 
bij een verhuurmakelaar149 en het doorsturen van persoonsgegevens van alle kinderen die in 
beginsel recht hebben op kinderbijslag naar de Belastingdienst.150 Zij spelen zich allemaal af 
in de klant c.q. cliëntrelatie tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke.  
De ene keer is betrokkene bijvoorbeeld een aanvrager (cliënt) van een vergunning en de 
andere keer is zij een (potentiële) huurder (klant) van een makelaarsbedrijf. 
 
Ik behandel juist deze uitspraken vanwege de verschillende accenten ervan, waardoor de 
uitspraken tot verschillende uitkomsten leiden. Zo is de ernst van de normschending in iedere 
zaak verschillend, van niet ernstig tot redelijk ernstig. Drie van deze vier uitspraken zijn 
publiekrechtelijk van aard. De Avg is zowel van toepassing op een publiekrechtelijke 
verwerkingsverantwoordelijke als een privaatrechtelijke verwerkingsverantwoordelijke 
                                                           
146 HR 22 februari 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD5356 (Taxibus), r.o. 4.3. 
147 ABRvS 1 april 2020, ECLI:NL:RVS:2020:899. 
148 Rb. Noord-Nederland 12 januari 2021, ECLI:NL:RBNNE:2021:106. 
149 Rb. Gelderland 7 april 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:1888. 
150 Rb. Midden-Nederland 4 mei 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:1865. 
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aangezien art. 4 sub 7 Avg spreekt over “een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een 
overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan.” Dit betekent dat het bij de toepassing 
van de EBI-criteria op deze gegevensbeschermingsrechtelijke zaken in principe geen verschil 
maakt of men hier van doen heeft met een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke partij.  
 
Bij gebreke aan een grote hoeveelheid recentelijke privaatrechtelijke zaken is gekozen om de 
publiekrechtelijke zaken mee te nemen in het onderzoek. De bevindingen van rechters in deze 
publiekrechtelijke zaken zijn ook voor privaatrechtelijke verwerkingsverantwoordelijken 
relevant. 
 
5.3.1.1. Wob-verzoeker te Deventer 
In de eerste uitspraak151 heeft de gemeente Deventer naar aanleiding van een Wob-verzoek 
persoonsgegevens van de Wob-verzoeker (hierna: betrokkene) aan andere gemeenten 
doorgestuurd om na te gaan of de betrokkene daar ook Wob-verzoeken had ingediend. Deze 
verwerking werd door de rechtbank en later de ABRvS onrechtmatig bevonden.152 De ABRvS 
vond echter – kort samengevat – dat de betrokkene de gestelde immateriële schade niet 
concreet had aangetoond en overwoog dat, alhoewel de betrokkene de controle over diens 
persoonsgegevens had verloren, hij niet dermate nadelige gevolgen van de onrechtmatige 
gegevensverwerking heeft ondervonden dat er sprake was van een dermate ernstige 
normschending met voor de hand liggende relevante nadelige gevolgen zodat een aantasting 
in de persoon moest worden aangenomen.153  
 
De ABRvS wijst een mogelijke privaatrechtelijke handhavende functie af, nu betrokkene op 
grond van overweging 146 Avg deze functie aan art. 82 Avg denkt te ontlenen. De ABRvS 
stelt dat in overweging 146 Avg niet staat dat de schadevergoeding “voldoende effectief en 
afschrikwekkend” dient te zijn, maar dat er staat dat de schade “daadwerkelijk en volledig 
moet worden vergoed.” De ABRvS stelt dat de reparatoire functie van het 
schadevergoedingsrecht moet worden onderscheiden van de handhavende functie van het 
bestuursrecht, dat in Nederland in het gegevensbeschermingsrecht toekomt aan de Ap.154  
 
Ik sluit mij aan bij de ABRvS: wellicht meent de betrokkene in de zin “Het begrip „schade” 
moet ruim worden uitgelegd in het licht van de rechtspraak van het Hof van Justitie, op een 
wijze die ten volle recht doet aan de doelstellingen van deze verordening.” van overweging 
146 Avg iets over effectiviteit en afschrikwekkende werking te lezen, dit lijkt mij de enige zin 
in deze overweging waarbij dat mogelijk zou kunnen zijn. Deze zin slaat mijns inziens echter 
terug op het zogeheten nuttig effect van EU-recht en het begrip “nuttig effect” in het EU-recht 
gaat niet alleen over regelgeving met een punitief karakter.  
 
 
 

                                                           
151 ABRvS 1 april 2020, ECLI:NL:RVS:2020:899. 
152 ABRvS 1 april 2020, ECLI:NL:RVS:2020:899, r.o. 18 en 32. 
153 ABRvS 1 april 2020, ECLI:NL:RVS:2020:899, r.o. 31-34. 
154 ABRvS 1 april 2020, ECLI:NL:RVS:2020:899, r.o. 35. 
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5.3.1.2. Sportschutter uit Oldambt 
De casus die zich bij de tweede uitspraak155 voordeed was een belanghebbende (hierna: 
betrokkene) van een vergunningaanvraag voor een schietbaan. Deze betrokkene kocht 
daarnaast de schietbaan van de gemeente Oldambt voor het symbolische bedrag van één euro. 
Er is hier dus sprake van zowel een privaatrechtelijke als publiekrechtelijke verhouding met 
de gemeente.  
 
De gemeente publiceerde op de gemeentelijke website en drie andere online kanalen 
persoonsgegevens, waaronder het BSN-nummer, e-mailadres en telefoonnummer van 
betrokkene, die de gemeente op grond van art. 6 Avg niet kon rechtvaardigen. Dit betekende 
dat er geen grondslag was tot het verwerken van die persoonsgegevens in het 
publicatieproces, waarbij de verwerking door de rechter als onrechtmatig werd geacht.156  
 
Nadat de rechtbank overwoog dat in principe ex. art. 82 Avg het recht ontstaat schade van de 
gemeente te vorderen, redeneerde de rechtbank via de standaard riedel dat schade concreet 
moet worden aangetoond, reëel en zeker dient te zijn en rekening gehouden dient te worden 
met het bepaalde in overweging 146 Avg bij de toepassing van art. 82 Avg.157 Met betrekking 
tot de immateriële schade overwoog de rechtbank dat de door de betrokkene gevorderde 
schade niet goed onderbouwd was. De betrokkene meende dreigingen te ervaren nu hij in 
verband werd gebracht met schietsport en wapens, doordat persoonsgegevens van hem door 
de gemeente op vier online plekken waren gepubliceerd. De rechtbank overwoog dat een deel 
van de persoonsgegevens wel rechtmatig waren gepubliceerd en de betrokkene daarvoor 
toestemming had gegeven (behalve het BSN-nummer, e-mailadres en telefoonnummer).  
 
Met betrekking tot de onrechtmatig gepubliceerde persoonsgegevens overwoog de rechtbank 
dat de enkele dreiging dat het grote publiek te weten zou komen dat betrokkene wapens heeft 
en sportschutter is geen aantasting in de persoon oplevert en van onvoldoende ernst is om tot 
immateriële schadevergoeding te nopen. Tijdelijke stress, psychisch onbehagen en angsten 
zijn volgens de rechtbank onvoldoende.  
 
De rechtbank overwoog verder dat de associatie met de schietsport die betrokkene heeft een 
vrijwillige keuze van hem is, die tevens versterkt is door mee te werken aan diverse 
publicaties in de pers over de zaak met de gemeente.  
De betrokkene wijdde daar nog wat verder uit over de schietbaan en liet weten meerdere 
malen clubkampioen in bepaalde disciplines van de schietsport te zijn.158 Dat het BSN-
nummer daadwerkelijk was gepubliceerd noopte volgens de rechtbank wel tot immateriële 
schadevergoeding nu de relevante nadelige gevolgen van identiteitsfraude voor de betrokkene 
zo voor de hand liggen, dat deze een aantasting in de persoon ex. art. 6:106 lid 1 sub b BW 
opleveren.159 De immateriële schadevergoeding is in deze zaak begroot op 500 euro, nu zich 
nog geen concrete gevolgen hadden voorgedaan. 
                                                           
155 Rb. Noord-Nederland 12 januari 2021, ECLI:NL:RBNNE:2021:106. 
156 Rb. Noord-Nederland 12 januari 2021, ECLI:NL:RBNNE:2021:106, r.o. 4.14. 
157 Rb. Noord-Nederland 12 januari 2021, ECLI:NL:RBNNE:2021:106, r.o. 4.11. 
158 Rb. Noord-Nederland 12 januari 2021, ECLI:NL:RBNNE:2021:106, r.o. 4.24-4.27. 
159 Rb. Noord-Nederland 12 januari 2021, ECLI:NL:RBNNE:2021:106, r.o. 4.28. 
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5.3.1.3. Datalek bij de verhuurmakelaar 
De derde uitspraak160 betreft een datalek bij een verhuurmakelaar. Het betreft hier een 
uitspraak in het zuivere privaatrechtelijke domein. De verhuurmakelaar was gehackt door een 
kwaadwillende, die in een strafprocedure daarvoor was veroordeeld. Uiteindelijk zijn 
persoonsgegevens zoals naam, adresgegevens, e-mailadressen, kopie paspoort en 
werkgeversverklaringen van potentiële huurders buitgemaakt. Deze persoonsgegevens zijn 
door de hacker van de server verwijderd en er is door de kwaadwillenden gedreigd deze 
openbaar te maken.  
 
Uiteindelijk zijn de persoonsgegevens niet openbaar gemaakt en is niet gebleken dat de 
potentiële huurders concrete schade hebben geleden. De eiser in deze zaak, vertegenwoordigd 
door een belangenvereniging voor privacyrechten, stelt dat art. 82 Avg in het licht van art. 
6:106 BW ruim moet worden geïnterpreteerd en verzoekt de rechtbank prejudiciële vragen 
aan het HvJ EU te stellen. De rechtbank gaat hierin niet mee: het enkele feit dat er sprake is 
van een inbreuk op de Avg leidt niet automatisch tot de aanspraak op (immateriële) schade.  
 
De door de eiser aangehaalde “distress” - in het Nederlands vrij vertaald als “angst” - is 
volgens de rechtbank niet voldoende om als immateriële schade te worden aangemerkt. De 
betrokkenen dienen hun vordering daarnaast concreet te onderbouwen.161 Dit is volgens de 
rechtbank zeker het geval nu uit het strafproces niet blijkt dat de hack concrete schade heeft 
veroorzaakt, anders dan het louter dreigen met publicatie van persoonsgegevens.162 
 
5.3.1.4. Doorgifte persoonsgegevens vanuit de SVB naar de Belastingdienst 
In de laatste uitspraak163 betrof het een zaak waarin persoonsgegevens vanuit de Sociale 
Verzekeringsbank (hierna: SVB) automatisch werden doorgestuurd naar de Belastingdienst 
voor een controle op het recht op kinderbijslag. In deze zaak betrof het een minderjarige 
betrokkene (wettelijk vertegenwoordigd door haar ouders) wiens persoonsgegevens na 
geboorte door de SVB naar de afdeling Toeslagen van de Belastingdienst zijn doorgezonden.  
 
Dit was een standaardprocedure om het verkrijgen van kinderbijslag op grond van de Wet 
kindgebonden budget (hierna: Wkb) zo snel en gemakkelijk mogelijk te maken: de 
Belastingdienst controleerde alle sets persoonsgegevens die door de SVB werden 
doorgestuurd. Het betrof hier alle kinderen die in Nederland waren geboren, waarvan slechts 
42 procent recht had op kinderbijslag. Het recht op kinderbijslag ontstaat op grond van de 
Wkb slechts indien het inkomen van de ouders niet hoger is dan een bepaalde drempel.164  
 
 
 
 

                                                           
160 Rb. Gelderland 7 april 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:1888. 
161 Rb. Gelderland 7 april 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:1888, r.o. 4.5-4.7. 
162 Rb. Gelderland 7 april 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:1888, r.o. 4.6. 
163 Rb. Midden-Nederland 4 mei 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:1865. 
164 Rb. Midden-Nederland 4 mei 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:1865, r.o. 13-15. 



Adil Mastenbroek – studentnummer 852107121 Pagina 36 
 

De ouders van betrokkene maakten bezwaar tegen deze werkwijze, zij waren van mening dat 
het (I) niet noodzakelijk is om alle sets persoonsgegevens door te sturen terwijl slechts 42 
procent van de gevallen recht hebben op kinderbijslag op grond van de Wkb en (II) dat 
hierdoor het risico op identiteitsfraude ontstaat omdat persoonsgegevens digitaal lang kunnen 
worden bewaard en wellicht een eigen leven kunnen gaan leiden.165 
 
De rechtbank ging mee in het eerste argument van de betrokkene en overwoog dat het 
verwerken van persoonsgegevens van alle in Nederland geboren kinderen door de SVB, om 
deze vervolgens door te sturen naar de Belastingdienst, onrechtmatig is nu art. 38 Algemene 
wet inkomensafhankelijke regelingen (hierna: Awir) wel een wettelijke grondslag schept voor 
het verstrekken van persoonsgegevens maar de praktische werkwijze niet noodzakelijk en 
proportioneel is. Volgens de rechtbank is slechts 42 procent van de data bruikbaar, waarbij er 
dus 58 procent niet noodzakelijk verder wordt verwerkt. De rechtbank acht een dergelijke 
werkwijze, hoe makkelijk voor de ouders dan ook, niet in lijn met de eisen van 
noodzakelijkheid op grond van de Avg. De verwerking wordt door de rechtbank dan ook 
onrechtmatig geacht, ondanks de wettelijke verplichting ex. art. 38 Awir.166  
 
De rechtbank is het niet eens met het tweede argument van de betrokkene en oordeelde anders 
door middel van de bekende stapsgewijze argumentatie die al in de voorgaande uitspraken is 
behandeld. De rechtbank legt wederom nadruk op de vereisten van een concrete 
onderbouwing van de immateriële schade en voegt in dit vonnis toe dat alleen de vrees voor 
identiteitsfraude onvoldoende is om van een aantasting in de persoon op grond van art. 6:106 
lid 1 sub b BW te kunnen spreken. Ook vindt de rechtbank dat de betrokkene zijn schade in te 
algemene bewoordingen heeft gespecifieerd. De rechtbank ziet niet dermate voor de hand 
liggende relevante nadelige gevolgen voor de betrokkene dat een aantasting in de persoon 
moet worden aangenomen.167 
 
         5.3.2.     Collectieve acties en gegevensbescherming 
In zaken die in de vorige subparagraaf zijn behandeld trad een betrokkene individueel op 
tegen een verwerkingsverantwoordelijke, hetzij zonder, hetzij met een 
procesvertegenwoordiger. Een betrokkene kan zich dus laten vertegenwoordigen door een 
advocaat of andere procesvertegenwoordiger, maar dit hoeft veelal niet.168  
Wellicht is het voor zaken waarbij veel betrokkenen door eenzelfde of soortgelijke 
gebeurtenis (bijna) identieke schade hebben effectiever om als gezamenlijk front op te treden. 
De Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (hierna: WAMCA) maakt het mogelijk 
om als belangenbehartiger voor een grote groep betrokkenen op te treden in het 
schadevergoedingsrecht. Het gaat hierbij niet alleen om materiële schade maar tevens om 
immateriële schade.169  
 

                                                           
165 Rb. Midden-Nederland 4 mei 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:1865, r.o. 36. 
166 Rb. Midden-Nederland 4 mei 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:1865, r.o. 33. 
167 Rb. Midden-Nederland 4 mei 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:1865, r.o. 36-38. 
168 In het bestuursrecht is procesvertegenwoordiging door een advocaat niet verplicht. In civiele kantonzaken is 
dat ex. artikel 79 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering daarnaast ook niet het geval. 
169 Wolters Tijdschrift voor Consumentenrecht en handelspraktijken 2019/1, p. 21. 



Adil Mastenbroek – studentnummer 852107121 Pagina 37 
 

De WAMCA is gecodificeerd in art. 3:305a BW en het eerste lid luidt dat “een stichting of 
vereniging met volledige rechtsbevoegdheid een rechtsvordering kan instellen die strekt tot 
bescherming van gelijksoortige belangen van andere personen, voor zover zij deze belangen 
ingevolge haar statuten behartigt en deze belangen voldoende zijn gewaarborgd.”  
 
Het tweede lid en het derde lid van art. 3:305a BW stellen een trits voorwaarden waaraan 
deze organisatie - die als belangenbehartiger optreedt - moet voldoen, teneinde het ontstaan 
van zogeheten “claimcowboys” te voorkomen.170 De voorwaarden waaraan de 
belangenbehartiger moet voldoen zien onder meer toe op de financiële positie van deze 
belangenbehartiger, een toezichthoudend orgaan op de belangenbehartiger, een website 
waarin informatie over bijvoorbeeld het doel van de belangenbehartiger staat, statuten, een 
bestuursstructuur, voldoende middelen om de procedure te voeren en voldoende ervaring en 
deskundigheid met betrekking tot het onderwerp van belangen behartigen.171  
 
Op grond van art. 1018e lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) kan de 
rechter, indien meerdere belangenorganisaties bij dezelfde collectieve vordering betrokken 
zijn, de meest geschikte belangenbehartiger aanwijzen. Dit wordt de zogeheten “exclusieve 
belangenbehartiger” genoemd en de aanwijzing van deze exclusieve belangenbehartiger is 
naast de materiële voorwaarden van art. 3:305 lid 2 j.o. lid 3 BW een aanvullende maatregel 
om claimcowboys te voorkomen. De grote van de achterban van de belangenorganisatie is ex. 
art. 1018e lid 1 sub a Rv een belangrijk gezichtspunt voor de rechter die de exclusieve 
belangenbehartiger aanwijst.172 De exclusieve belangenbehartiger treedt op grond van art. 
1018e lid 3 Rv op voor alle benadeelden, niet alleen voor de benadeelden die zich bij hem 
hebben aangemeld. 
 
Het gegevensbeschermingsrecht sluit in grote lijnen aan bij dit collectieve 
schadevergoedingsrecht vanuit de WAMCA. Art. 79 Avg kent de betrokkene in het eerste lid 
de bevoegdheid toe een actie in rechte tegen de verwerkingsverantwoordelijke (of de 
verwerker) te starten. Art. 80 lid 1 Avg kent dit recht ook aan belangenorganisaties, die op het 
gebied van privacy en gegevensbescherming actief zijn, toe. Het gaat volgens dit eerste lid 
van art. 80 Avg om organisaties “waarvan de statutaire doelstellingen het openbare belang 
dienen en dat of die actief is op het gebied van de bescherming van de rechten en vrijheden 
van de betrokkene in verband met de bescherming van diens persoonsgegevens.”  
Mijns inziens sluit deze zinssnede aan hetgeen uit art. 3:305a lid 1 BW voortvloeit, al is zij 
een lex specialis en uiteraard alleen van toepassing op de bescherming van persoonsgegevens 
onder de Avg en niet, zoals art. 3:305a BW, in algemene zin.  
 
Aan de belangenorganisatie worden (zoals eerder al aangestipt) serieuze eisen gesteld. De 
vele eisen die in art. 3:305a lid 2 j.o. lid 3 BW en in het verlengde art. 80 lid 1 Avg aan de 
belangenorganisatie worden gesteld kunnen mijns inziens niet door de loutere oprichting van 
een rechtspersoon worden voldaan. Het moet naar mijn mening om een organisatie gaan, die 

                                                           
170 Verheij Verkeersrecht 2020/11, p. 334. 
171 Oving Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2020/1, p. 11-12. 
172 Oving Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2020/1, p. 12. 
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blijkens haar statuten de kennis en missie heeft om voor een (grote) groep betrokkenen in 
rechte op te komen en dat zo ook in praktijk ten uitvoering kan brengen. In het 
gegevensbeschermingsrecht valt een belangenbehartiger als PrivacyFirst of Bits of Freedom 
denk ik in deze categorie.  
 
De Consumentenbond is recentelijk een gegevensbeschermingsrechtelijke collectieve actie 
tegen Facebook gestart.173 Het is mijns inziens maar de vraag of de Consumentenbond 
voldoende expertise met betrekking tot de Avg bezit nu de Consumentenbond statutair geen 
organisatie is die privacybelangen behartigt174 en men kan betwisten of zij een openbaar 
belang dient of het meer individuele belang van de consument.  
 
Het zou naar mijn mening dus zomaar kunnen dat de rechter stelt dat de Consumentenbond 
geen gegevensbeschermingsrechtelijke belangenbehartiger op grond van art. 79 lid 1 Avg is. 
Met betrekking tot het procederen over de Avg lijkt mij art. 79 Avg een lex specialis die 
voorgaat op het meer algemene art. 3:305a BW. Het kan zijn dat de Consumentenbond de 
Avg, bij afwijzing als relevante gegevensbeschermingsrechtelijke belangenbehartiger, dan niet 
ten grondslag van zijn vordering mag leggen. Het is verder afwachten hoe de rechter hierover 
zal gaan oordelen.  
 
Volgens Wolters staat de betrokkene op achterstand ten opzichte van de 
verwerkingsverantwoordelijke, net zoals de consument ten opzichte van diens leverancier. 
Wolters wijdt dat aan onder meer de klassieke achterstand in kennis omtrent het relevante 
rechtsgebied. Ik deel hierin de visie van Wolters aangezien het gegevensbeschermingsrecht 
specifiek is met veel open techniekonafhankelijk geformuleerde normen, die wel op concrete 
techniek moeten worden toegepast.  
 
Wolters stelt verder dat persoonsgegevens van betrokkenen door veel 
verwerkingsverantwoordelijken (verder) worden verwerkt en de betrokkene daarnaast 
afhankelijk is van inzage in diens persoonsgegevens, voor de betrokkene überhaupt er weet 
van heeft of deze rechtmatig of onrechtmatig zijn verwerkt.175  
Ik kan de eerste constatering van Wolters zeker beamen, nu alleen al uit eigen constatering 
regelmatig wel eens blijkt dat leken zelfs de meest centrale definitie van de Avg niet 
beheersen: namelijk wat onder een persoonsgegeven verstaan kan worden. Van een leek kan 
men mijns inziens niet verwachten dat hij diepgaande kennis heeft van een dermate specifiek 
rechtsgebied als het gegevensbeschermingsrecht.  
 
 

                                                           
173 Zie https://www.consumentenbond.nl/acties/facebook [laatst geraadpleegd op: 21 juli 2021]. 
174 Zie artikel 2 Statuten 2020 van de Consumentenbond 
(https://cloudfront.consumentenbond.nl/binaries/content/assets/cbhippowebsite/over-ons/wie-zijn-we/statuten-
consumentenbond-2020.pdf [laatst geraadpleegd op: 21 juli 2021]), waarbij deze statuten geen blijk geven van 
specifieke privacy- en/of informatierecht expertise. Vgl. het statutaire doel van PrivacyFirst: 
https://www.privacyfirst.nl/over-ons/beleid-en-visie.html [laatst geraadpleegd op: 21 juli 2021]. 
175 Wolters Tijdschrift voor Consumentenrecht en handelspraktijken 2019/1, p. 14. 
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De achterstand van de betrokkene ten opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke is 
volgens Wolters deels op te lossen door toepassing van de collectieve procedure in de zin van 
de WAMCA en art. 80 Avg: het is voor de betrokkene kostenbesparend en het verlaagt voor 
hem de drempel tot deskundige rechtsbijstand. 
 
Oving is meer kritisch op het stelsel onder de WAMCA en somt een aantal knelpunten op, 
waarvan enkele door de wetgever alweer deels ondervangen zijn bij wijze van art. 3:305a 
BW.176 Het gaat de scope van deze bijdrage te buiten uitvoerig op alle kritische noten van 
Oving – en in het verlengde daarvan de door Oving geciteerde Hermans177 en Tzankova178 - in 
te gaan. Eén van de grote nadelen van de collectieve procedure wil ik echter wel behandelen. 
Het gaat om het fenomeen “ambulance chasing” wat inhoudt dat belangenorganisaties actief 
op zoek gaan naar misstanden om zo een grote groep betrokkenen aan zich te binden.  
 
Omdat er geen gedetailleerde regulering bestaat op het gebied van financiering van 
belangenorganisaties in collectieve schadeprocedures is het voeren van een collectieve 
schadeprocedure een verdienmodel voor belangenorganisaties geworden. Vaak schiet een 
externe financier de kosten voor en onder het mom van “no cure no pay” krijgen de 
benadeelden een schadevergoeding van de belangenorganisatie indien de procedure is 
gewonnen. Omdat de belangenorganisatie ook in stand moet worden gehouden houdt deze bij 
winst wel een bepaald percentage van de schadevergoeding in, wat de benadeelde eerder met 
hem overeen is gekomen.179  
 
Daarnaast zoeken belangenorganisaties ook naar zeer kansrijke gevallen, om de kans op winst 
in de procedure te maximaliseren. Dat betekent mijns inziens in het 
gegevensbeschermingsrecht dat meer complexe gevallen – waarbij de groep van betrokkenen 
die geraakt is door de onrechtmatige gegevensverwerking klein is en de normschending 
specifiek – door grote belangenorganisaties gericht op het maken van winst niet in 
behandeling zullen worden genomen.  
 
Daartegenover staat denk ik wel dat algemeen bekend is dat organisaties als PrivacyFirst en 
Bits of Freedom een grote principiële achterban hebben. Zo kwam PrivacyFirst jarenlang zelfs 
voor één individu op die weigerde de verplichte vingerafdrukken voor een paspoort te geven 
en de mening was toegedaan dat opname van vingerafdrukken in een centrale database of in 
de chip van het paspoort in strijd was met het fundamentele recht op eerbiediging va de 
persoonlijke levenssfeer ex. art. 8 EVRM.180  
 

                                                           
176 Oving Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2020/1, p. 14-18. 
177 Hermans, in: Holtzer, Leijten & Oranje 2015, HIII.14.7.4. 
178 Tzankova Ondernemingsrecht 2007/88. 
179 Oving Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2020/1, p. 17-18. 
180 Op de website van PrivacyFirst staat thans geen duidelijke vermelding van de processuele hulp die is geboden 
aan deze individu, mevrouw Louise van Luijk. Zij staat echter soms nog wel op de website aangehaald. De zaak 
speelde zich met name in de periode 2011-2016 af. Onbekend is of de zaak zich nog voortsleept. Op 
https://www.vrijbit.nl/dossiers/dossier-paspoortwet/item/821-hoe-staat-het-met-de-rechtszaken-tegen-de-
paspoortwet.html [laatst geraadpleegd op: 1 augustus 2021] van een soortgelijke belangenorganisatie (Vrijbit) 
staat echter wel een overzicht van het proces beschreven. 
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Een organisatie als de Consumentenbond lijkt mij echter minder principieel van aard, temeer 
dit een grote organisatie is die ook veel kosten heeft. De Consumentenbond zal wellicht 
minder snel een kleine – maar voor de betrokkenen ingrijpende – zaak in behandeling willen 
nemen. Dit is naar mijn mening wel een risico en zorgt ervoor dat betrokkenen door het 
winstoogmerk van (met name) grote belangenorganisaties weer worden gedwongen met een 
kennisachterstand individueel te procederen. 

5.4.  Tussenconclusie 
In dit laatste inhoudelijke hoofdstuk staan de rechtsontwikkelingen met betrekking tot de 
immateriële schadevergoeding na een onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens 
centraal. De nadruk zal worden gelegd op jurisprudentie waarbij het Taxibus-arrest en het 
EBI-arrest in verschillende perioden een centrale rol vervullen.  
Het Taxibus-arrest maakte deel uit van de vroegere heersende leer met betrekking tot de 
immateriële schadevergoeding. Het EBI-arrest maakt thans deel uit van de heersende leer.  
 
Het grote verschil tussen het Taxibus-arrest en het EBI-arrest is het vereiste van de 
aanwezigheid van geestelijk letsel in geval van een aantasting op andere wijze in de persoon 
op grond van art. 6:106 lid 1 sub b BW. De vroegere Taxibus-leer vereiste altijd de 
aanwezigheid van geestelijk letsel, ook al stond dit niet met zoveel woorden in de wet. 
Geestelijk letsel was volgens de Hoge Raad pas geestelijk letsel indien er sprake is van een 
door de geneeskunde erkend ziektebeeld.  
 
Vanaf het EBI-arrest is de eis van geestelijk letsel echter deels komen te vervallen en vond de 
Hoge Raad dat indien de relevante nadelige gevolgen zo voor de hand liggen voor de 
benadeelde, een aantasting in de persoon moet worden aangenomen.  
Het gaat dan om evident ernstige gevolgen, in geval van het gegevensbeschermingsrecht 
bijvoorbeeld om identiteitsfraude. 
 
De lat wordt dus wel hoger gelegd dan de enkele schending van een fundamenteel recht, 
volgens de Hoge Raad is dit niet voldoende om een aantasting in de persoon ex. art. 6:106 lid 
1 sub b BW aan te kunnen nemen.  
 
In 2020 en 2021 zijn een aantal rechterlijke uitspraken in het gegevensbeschermingsrecht 
gewezen over de vraag wanneer een betrokkene een immateriële schadevergoeding kan 
vorderen van een verwerkingsverantwoordelijke na een onrechtmatige gegevensverwerking. 
In een aantal van die uitspraken werd geen ernstige normschending aangenomen, zoals in een 
zaak waarbij een verhuurmakelaar gehackt was en betrokkene vond dat vanwege de 
onrechtmatigheid van de verwerking er automatisch een recht op schadevergoeding ontstond.  
De rechter maakte hier korte metten mee en eist een concrete onderbouwing van immateriële 
schade, die tevens reëel en zeker dient te zijn. Dit betekent overigens niet meer dat geestelijk 
letsel, bij wijze van een door de geneeskunde erkend ziektebeeld, constant dient te worden 
aangetoond. De lagere rechters oordelen hier naar mijn mening in lijn met het EBI-arrest.  
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Naast het recht om als betrokkene individueel een verwerkingsverantwoordelijke te kunnen 
aanspreken kan dat ook als een collectief. Art. 3:305a BW en in het verlengde daarvan art. 79 
Avg maken het mogelijk om als belangenorganisatie een verwerkingsverantwoordelijke in 
rechte te kunnen aanspreken. Ook het vorderen van een schadevergoeding is daarbij mogelijk.  
Art. 1018e Rv zorgt voor stroomlijning in het proces en bepaalt dat bij meerdere 
belangenorganisaties die bij dezelfde collectieve vordering betrokken zijn er één “exclusieve 
belangenbehartiger” door de rechter zal worden aangewezen. 
 
Het voordeel van het optreden als gezamenlijk front is de overbrugging van de klassieke 
kennisachterstand van de kleine consument en grote tegenpartij (in 
gegevensbeschermingsrechtelijke situatie de verwerkingsverantwoordelijke). Een nadeel van 
collectief optreden is het fenomeen “ambulance chasing”: men gaat actief op zoek naar 
normschendingen om zo een grote groep betrokkenen voor zich te winnen. Een klein 
percentage van de uitgekeerde schadevergoedingen gaat naar de belangenorganisatie. 
Hierdoor zijn belangenorganisaties tegelijkertijd op zoek naar zekerheden: procedures die 
gemakkelijk bij de rechter te winnen zijn. Men is niet op zoek naar zeer specifieke 
normschendingen, die voor een kleine groep betrokkenen veel nadeel veroorzaken.  
 
In de praktijk zijn er in het gegevensbeschermingsrecht enkele voorbeelden van collectief 
optreden. Zo is de Consumentenbond recentelijk een actie gestart tegen – de in hun ogen – 
onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens door Facebook. Het is naar mijn mening 
wel de vraag of de Consumentenbond voldoet aan de eisen van art. 79 lid 1 Avg en dus als 
gegevensbeschermingsrechtelijke belangenbehartiger mag optreden. 
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6. Conclusies en aanbevelingen 

6.1.    Conclusie 
In deze bijdrage onderzoek ik in welke gevallen een onrechtmatige verwerking van de 
persoonsgegevens van de betrokken persoon door de verwerkingsverantwoordelijke noopt tot 
de vergoeding van de daaruit ontstane immateriële schade. Ik doe dit in de context van 
klantrelaties tussen een natuurlijke persoon en de organisatie die verantwoordelijk is voor de 
verwerking van de persoonsgegevens van die persoon. Een onrechtmatige 
gegevensverwerking kan worden gezien als een onrechtmatige daad (zie art. 6:162 BW) van 
de verwerkingsverantwoordelijke. Deze bijdrage gaat voor de beantwoording van de 
onderzoeksvraag uit van de onrechtmatigheid van de gegevensverwerking. De vraag wanneer 
een gegevensverwerking onrechtmatig is zal dus niet tot de scope van deze bijdrage behoren.  

 
In het Nederlandse schadevergoedingsrecht vervult de onrechtmatige daad een centrale rol, al 
behoort een schadevergoeding vanwege bijvoorbeeld wanprestatie tevens tot de 
mogelijkheden. Schade dient in beginsel volledig en in geld vergoed te worden. Materiële 
schade en immateriële schade dienen van elkaar te worden onderscheiden (vgl. art. 6:95 BW), 
waarbij immateriële schade pas sinds de helft van de vorige eeuw in algemene zin in 
aanmerking komt voor vergoeding. De immateriële schadevergoeding heeft drie 
hoofdfuncties, te weten: compensatie, genoegdoening en preventie.  
 
Het recht op de bescherming van persoonsgegevens is ontstaan uit het fundamentele recht op 
de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Het Handvest vervulde hierin een centrale 
rol, al is het fundamentele recht op privacy in Europees verband als eerste in art. 8 EVRM 
gecodificeerd. De aandacht voor de bescherming van persoonsgegevens is in Nederland in de 
jaren 70 en 80 ontstaan, na de voorgenomen volkstelling van 1971. Deze telling heeft tot 
maatschappelijke onrust geleid waarna een wetgevend traject, die als uitkomst de Wpr had, is 
gestart.  

 
Persoonsgegevens zijn gegevens die een natuurlijke in leven zijnde persoon kunnen 
identificeren. Het mag een derde geen onevenredige inspanning kosten om de betrokken 
persoon – in het gegevensbeschermingsrecht de betrokkene genoemd – te herleiden. 
Persoonsgegevens kunnen onderverdeeld worden in (I) directe en (II) indirecte 
persoonsgegevens. Een direct persoonsgegeven is iemands (roep)naam, een indirect 
persoonsgegeven is een gegeven dat een betrokkene (wellicht in samenhang met meerdere 
gegevens) kan identificeren.  
 
De Avg is echter pas van toepassing indien er sprake is van een verwerking van een 
persoonsgegeven, al dan niet geautomatiseerd of handmatig in een bestand verwerkt. De Avg 
heeft ook een materiële reikwijdte waarbij de Avg onder sommige omstandigheden niet of 
deels niet van toepassing op een gegevensverwerking is. Denk aan wetenschappelijke of 
historische doeleinden of een verwerking puur voor persoonlijke of huishoudelijke 
doeleinden.  
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De verwerkingsverantwoordelijke is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die het doel 
en het middel van de verwerking van de persoonsgegevens vaststelt en deze (rechts)persoon is 
verantwoordelijk voor de naleving van de Avg en kan in rechte worden aangesproken. 
 
Art. 82 Avg is het centrale schadevergoedingsartikel in de Avg, zowel voor materiële als 
immateriële schade. Art. 82 lid 1 Avg bepaalt dat “eenieder die materiële of immateriële 
schade heeft geleden ten gevolge van een inbreuk op deze verordening, het recht heeft om van 
de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker schadevergoeding te ontvangen voor de 
geleden schade.” Art. 82 lid 6 Avg bepaalt dat aansluiting dient te worden gezocht bij het 
nationale recht, indien een betrokkene een schadevergoedingsvordering op grond van de Avg 
doet. In het Nederlandse schadevergoedingsrecht is voor gegevensbeschermingsrechtelijke 
schadevergoedingen art. 6:106 lid 1 sub b BW leidend. Niet alle auteurs zijn het hiermee eens, 
Samsom, Hannema en Walree hebben verschillende opvattingen over dit vraagstuk.  

 
Het gaat bij de toepassing van art. 82 Avg op het Nederlandse schadevergoedingsrecht met 
name om de laatste zinssnede van art. 6:106 lid 1 sub b BW: een aantasting in de persoon op 
andere wijze. Over het begrip “persoonsaantasting” is veel rechtspraak verschenen. In 
vroegere rechtspraak was het vereist dat sprake was van geestelijk letsel, waarbij een door de 
geneeskunde erkend ziektebeeld zich voordeed. Het gaat hier om het Taxibus-arrest, waarbij 
shockschade bij iemand werd aangenomen die niet zelf op de plaats van het ongeval was.  

 
Thans is het Taxibus-arrest achterhaald en ingehaald door onder meer het Oudejaarsrellen-
arrest, het Wrongful life-arrest en het EBI-arrest. In het EBI-arrest is de route van vereist 
geestelijk letsel bij een aantasting in de persoon deels verlaten. Indien de relevante nadelige 
gevolgen van de normschending voor de betrokkene zo voor de hand liggen mag een 
aantasting in de persoon van de betrokkene worden aangenomen. Deze voorwaarde wordt 
veelal vervuld indien er sprake is van een ernstige normschending. Dit biedt de opening naar 
een immateriële schadevergoeding ex. art. 6:106 lid 1 sub b BW. Voor het overige dient 
geestelijk letsel wel te worden bewezen.  
 
Verder overwoog de Hoge Raad in het EBI-arrest dat slechts de enkele schending van een 
fundamenteel recht niet voldoende is om een aantasting in de persoon te kunnen aannemen. 
Alleen angstige gevoelens, nare dromen en vrees is geen geestelijk letsel en tevens veelal 
geen ernstige normschending.  
 
In het gegevensbeschermingsrecht zijn verschillende uitspraken gewezen over de immateriële 
schadevergoeding na een onrechtmatige gegevensverwerking. De ABRvS en verschillende 
rechtbanken hebben de norm uit het EBI-arrest toegepast. In deze bijdrage zijn een viertal 
uitspraken onderzocht, waarbij in alle gevallen er sprake is van een klantrelatie tussen de 
betrokkene en de rechtspersoon. In het merendeel van de gevallen is er sprake van een 
publiekrechtelijke rechtspersoon waarbij in één geval privaatrechtelijke en publiekrechtelijke 
bevoegdheden zelfs door elkaar lopen. Toch heb ik besloten de publiekrechtelijke uitspraken 
te onderzoeken.  
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Deels door gebrek aan privaatrechtelijke jurisprudentie, maar ook in een publiekrechtelijke 
relatie is er sprake van een vorm van cliëntrelatie tussen belanghebbende en bestuursorgaan. 
Daarom kunnen zij toch tot de scope van deze bijdrage behoren.  

 
Een rode draad uit de uitspraken die ik heb onderzocht is dat niet concrete angsten, 
nachtmerries en de enkele vrees dat er immateriële schade geleden kan gaan worden niet 
voldoende is om te kunnen spreken van een ernstige normschending of geestelijk letsel. 
Indien echter reëel risico op identiteitsfraude bestaat is de rechter wel meer geneigd een 
aantasting in de persoon aan te nemen, nu de betrokkene anders niet alleen de controle op zijn 
persoonsgegevens verliest maar de gevolgen van identiteitsfraude ook verstrekkend kunnen 
zijn. De enkele vrees van mogelijke identiteitsfraude is echter onvoldoende (vgl. Rb. Noord-
Nederland 12 januari 2021, ECLI:NL:RBNNE:2021:106 en Rb. Midden-Nederland 4 mei 
2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:1865). 

 
De ABRvS wijst verder een privaatrechtelijke handhavende functie af en bepaalt dat we hier 
nog steeds te maken hebben met de compensatiefunctie van de immateriële 
schadevergoeding. Immateriële schade na een onrechtmatige verwerking van 
persoonsgegevens dient altijd met concrete gegevens onderbouwd te worden, waarbij de 
schade reëel en zeker moet zijn. Algemene bewoordingen zijn volgens lagere rechters 
onvoldoende om tot concrete schade te komen. De ABRvS en lagere rechters oordelen mijns 
inziens in lijn met het EBI-arrest en halen deze vaak aan in de uitspraken. 
 
Betrokkenen kunnen individueel hun rechten laten gelden, maar zij kunnen dat op grond van 
art. 3:305a BW – en meer specifiek – art. 79 Avg ook in een collectief doen. Een 
belangenorganisatie kan namens hen een collectieve schadevordering indienen. Deze 
belangenorganisatie dient op grond van art. 3:305a lid 2 j.o. lid 3 BW en art. 80 lid 1 Avg wel 
aan strikte voorwaarden te voldoen, waarbij deze voorwaarden nadrukkelijk in het leven zijn 
geroepen om het fenomeen van “claimcowboys” te voorkomen.  
 
De collectieve schadevergoeding heeft als voordeel dat bij grootschalige overtredingen 
waarbij een grote kring van betrokkenen eenzelfde soort (immateriële) schade door de 
verwerkingsverantwoordelijke is berokkend op een effectieve wijze hun recht kunnen laten 
doen gelden. Vaak heeft het kleine individu immers een grote kennisachterstand ten opzichte 
van de grote organisatie.  
 
De collectieve schadevergoeding heeft als nadeel dat er sprake kan zijn van “ambulance 
chasing”. Bij ambulance chasing gaan grote belangenorganisaties – die met het indienen van 
collectieve schadeclaims een winstgevende activiteit in het leven hebben geroepen – actief op 
zoek naar allerlei onrechtmatige activiteiten. Vanwege het fenomeen “no cure no pay” en het 
feit dat bij succes een klein percentage van de uitgekeerde schadevergoeding naar de 
belangenorganisatie gaat kunnen grote belangenorganisaties hier een slaatje uit slaan. Men is 
wel met name op zoek naar zaken die zeker te winnen zijn, aan zeer specifieke 
normschendingen die voor een kleine groep betrokkenen wellicht veel schade veroorzaken zal 
minder aandacht worden besteed. 
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6.2.    Aanbevelingen 
Naar aanleiding van mijn onderzoek heb ik tevens enkele aanbevelingen die met name toezien 
op de bestanddelen en terminologie van de immateriële schade na een onrechtmatige 
gegevensverwerking. In de uitspraken die ik heb bestudeerd zijn de EBI-criteria over het 
algemeen op een juiste en consequente wijze toegepast, waardoor ik slechts specifieke 
aanbevelingen heb. Zij kunnen denk ik soms wel het verschil maken.  
 
     6.2.1.    Aanbeveling I (bestanddelen immateriële schade) 
Rechters stellen veelal dat immateriële schade met concrete gegevens onderbouwd moet 
worden, wat volgt uit de lijn die de Hoge Raad al sinds jaren aanhoudt. Wat die concrete 
gegevens zijn wordt naar mijn mening niet altijd duidelijk genoeg gemaakt. Het gebruik van 
concrete taal door rechters zou bij de rechterlijke vaststelling of iets een “concreet gegeven” is 
in eerste instantie wel verwacht worden. Rechters kunnen mijns inziens dan ook voorbeelden 
geven welke concrete gegevens dat zouden kunnen zijn en vooral waar de ondergrens ligt: 
waaruit dient geestelijk letsel minimaal te bestaan en wat zijn voorbeelden van relevante 
nadelige gevolgen die zo voor de hand liggen dat een aantasting in de persoon moet worden 
aangenomen?  
 
Wellicht kan de rechter zich niet alleen toespitsen op de concrete zaak die hem nu voorligt 
maar tevens een formule stellen “als X dan Y”. Indien iemand alleen identiteitsfraude vreest 
kan de rechter stellen dat de enkele vrees van identiteitsfraude niet voldoende is, maar indien 
een BSN-nummer of een paspoortdocumentnummer is gelekt (als X) deze normschending 
voor de hand liggende relevante nadelige gevolgen voor de betrokkene veroorzaakt dat een 
aantasting in de persoon moet worden aangenomen (dan Y). Zo weet de betrokkene wat de 
ondergrens is: blijkbaar dient er een persoonsgegeven zoals een BSN-nummer onrechtmatig te 
zijn verwerkt wat een reëel risico in het leven roept en niet de denkbeeldige vrees dat 
misschien iets met een willekeurig persoonsgegeven gebeurd zou kunnen zijn. 
 

6.2.2. Aanbeveling II (terminologie van psychische klachten) 
Ook de terminologie van de benoeming van de bestanddelen van de immateriële schade die de 
rechters in hun uitspraken opnemen is naar mijn mening niet geheel consequent. Het gaat mij 
met name om hoe rechters psychische klachten benoemen. Rechters zijn geen psychologen of 
psychiaters, maar toch zie ik verbeteringen door een simpele oplossing.  
 
In de uitspraak van de rechtbank inzake de verhuurmakelaar uit hoofdstuk 5 trof ik namelijk 
de Engelse term “distress” aan, welke in het vrij vertaald Nederlands “angst” betekent. 
Andere rechters gebruiken weer andere termen zoals “angstgevoelens” (de in hoofdstuk 5 
aangehaalde uitspraak van de rechtbank over de schietbaan) en het meer algemene 
“psychische schade” (de in hoofdstuk 4 en 5 aangehaalde uitspraak van de ABRvS over de 
Wob-verzoeker). Het verdient aanbeveling hiervoor één term te gebruiken nu anders 
verwarring en zelfs rechtsonzekerheid kan ontstaan. De term “angstgevoelens” acht ik de 
meest passende term, nu het hier over gevoelens gaat en niet over feiten. Eenieder kan angst 
immers weer anders beleven.  
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