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van goede trouw) gestalte te geven is het zodanig inkleuren 
van het zorgvuldigheids- en evenredigheidsbeginsel dat be-
stuursorganen – in het bijzonder maar niet uitsluitend bij 
geautomatiseerde ketenbesluitvorming – ruimhartig re-
kening houden met feiten en omstandigheden aan de zijde 
van de burger, inclusief de mate van zelfredzaamheid van de 
burger. De hier geannoteerde uitspraak van de Afdeling van 
3 april 2019 lijkt in die richting te gaan.

M.M. Groothuis

Computerrecht 2019/177

Rechtbank Overijssel 28 mei 2019, nr. AK_18_2047
(Mr. W.J.B. Cornelissen)
m.nt. Q.J. Tjeenk Willink & L. van Sloten1

(Art. 82 AVG; art. 7:2 Awb; art. 8:88 Awb; art. 49 Wbp; 
art. 6:106 BW)

ECLI:NL:RBOVE:2019:1827

Rechtbank Overijssel wijst eiser een schadevergoeding 
toe op grond van de Algemene Verordening Gegevensbe-
scherming wegens een schending van de privacy door ver-
weerder, het college van burgemeester en wethouders van 
Deventer. In een eerdere uitspraak had de bestuursrechter 
in het kader van een inzageverzoek geoordeeld dat het 
college met de doorzending van de persoonsgegevens 
van eiser (naam en woonplaats) per e-mail aan andere 
bestuursorganen de beginselen van proportionaliteit en 
subsidiariteit heeft geschonden. Omdat het college geen 
nader onderzoek had gedaan binnen de e-mailboxen van 
de gemeente, berustte de reactie op het inzageverzoek 
van eiser (het bestreden besluit) niet op een deugdelijke 
motivering en heeft de rechtbank het besluit vernietigd. 
Nu het college geen beroep heeft ingesteld tegen deze 
eerdere uitspraak, is de onrechtmatigheid van het besluit 
onherroepelijk vast komen te staan. Rechtbank Overijssel 
acht zich nu in deze zaak bevoegd om op grond van het 
onrechtmatige besluit een vergoeding van 500 euro toe te 
kennen aan immateriële schade wegens “verlies van con-
trole op persoonsgegevens”. 

Uitspraak van de enkelvoudige kamer in de zaak tussen
[eiser], te [woonplaats], eiser,
gemachtigde: N.G.A. Voorbach,
en 
het college van burgemeester en wethouders van Deventer, 
verweerder,
gemachtigde: mr. C.N. van der Sluis.

1 Mr. Q.J. (Quirine) Tjeenk Willink is advocaat bij Kennedy Van der Laan en 
mr. L. (Leonie) van Sloten is advocaat bij Brinkhof.

 Procesverloop

Bij besluit van 24 augustus 2017 heeft verweerder aan eiser 
op grond van artikel 35 van de (voormalige) Wet bescher-
ming persoonsgegevens (Wbp) een overzicht van zijn per-
soonsgegevens verstrekt. Bij besluit van 19 januari 2018 
heeft verweerder het daartegen gemaakte bezwaar onge-
grond verklaard. Namens eiser is tegen dit besluit beroep 
ingesteld.
Bij uitspraak van 18 juli 2018 heeft de rechtbank dit beroep 
gegrond verklaard, het besluit van 19 januari 2018 vernie-
tigd en verweerder gelast opnieuw op het bezwaar te be-
slissen.
Bij besluit van 26 september 2018 (het bestreden besluit) 
heeft verweerder het bezwaar gegrond verklaard, het be-
sluit van 24 augustus 2017 herroepen en daarbij het verzoek 
om schadevergoeding afgewezen.
Eiser heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld.
Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.
De gemachtigde van eiser heeft op 10 april 2019 een nader 
stuk ingediend,
Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 25 april 
2019.
Eiser heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemach-
tigde. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door 
zijn gemachtigden C.J. Dekker en J.E. van der Horst, kan-
toorgenoten van mr. C.N. van der Sluis, en door mw. L.M. 
Schieving.

 Overwegingen

1. De rechtbank stelt vast dat het beroep beperkt is 
tot de vraag of eiser recht heeft op schadevergoeding. De 
rechtbank zal zich dan ook tot bespreking van dit geschil-
punt beperken.
2. Als formele beroepsgrond heeft de gemachtigde 
van eiser aangevoerd dat verweerder ten onrechte heeft af-
gezien van het horen van eiser bij het nemen van een nieuw 
besluit op bezwaar nu – kort gezegd – het juridisch kader 
fundamenteel is gewijzigd en het gedane onderzoek een 
nieuw gebleken feit betreft. In het verweerschrift heeft de 
gemachtigde van verweerder aangevoerd dat van het horen 
kon worden afgezien nu zowel artikel 49 van de Wbp als 
artikel 82 van de Algemene verordening gegevensbescher-
ming (Avg) slechts het recht op schadevergoeding in het le-
ven roepen maar geen zelfstandige grondslag bevatten voor 
schadevergoeding.
Zoals de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van Sta-
te (verder: de Afdeling) eerder heeft geoordeeld, is in artikel 
7:2, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) 
geen algemene verplichting opgenomen tot het opnieuw 
horen bij het nemen van een nieuw besluit op bezwaar, 
ter voldoening aan een rechterlijke uitspraak, waarbij het 
eerdere besluit op bezwaar is vernietigd. Dit neemt volgens 
de Afdeling niet weg dat het onder omstandigheden uit een 
oogpunt van zorgvuldigheid noodzakelijk kan zijn om een 
belanghebbende voor het nemen van een nieuw besluit op 
bezwaar opnieuw te horen. De rechtbank kan zich vinden in 
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de overwegingen van verweerder. Het enkele feit dat artikel 
82 van de Avg in de plaats is gekomen van artikel 49 van de 
voormalige Wbp acht de rechtbank onvoldoende reden om 
opnieuw te horen.
3. Ingevolge artikel 8:88, eerste lid, onderdeel a, van 
de Awb is de bestuursrechter bevoegd op verzoek van een 
belanghebbende een bestuursorgaan te veroordelen tot ver-
goeding van schade die de belanghebbende lijdt of zal lijden 
als gevolg van een onrechtmatig besluit.
4. Verweerders besluit van 19 januari 2018 is wegens 
onrechtmatigheid vernietigd. Aangezien hiermee sprake is 
van een onrechtmatig besluit is de bestuursrechter bevoegd 
te oordelen over eisers schadeverzoek. Vast staat dat tegen de 
uitspraak van de rechtbank van 18 juli 2018 geen hoger beroep 
is ingesteld, zodat deze uitspraak onherroepelijk is geworden.
5. De rechtbank stelt voorop dat voor beantwoording 
van de vraag of op de door eiser gestelde grond immateriële 
schadevergoeding kan worden toegewezen, zoveel mogelijk 
aansluiting dient te worden gezocht bij het civielrechtelijk 
schadevergoedingsrecht. De rechtbank volgt daarom niet 
de stelling van de gemachtigde van eiser dat verweerder en 
de bestuursrechter, enkel lettend op het ex nunc beginsel, 
slechts met inachtneming van de Avg dienen te beslissen. 
Naar het oordeel van de rechtbank laat artikel 82 van de 
Avg onverlet dat voor de toekenning van schadevergoeding 
aansluiting mag en moet worden gezocht bij het Nederlands 
rechtsbestel. Niet blijkt dat toepassing van dat stelsel geen 
of onvoldoende recht kan doen aan vergoeding van schade 
als bedoel in artikel 82 van de Avg. Titel 8:4 van de Awb en 
de – op het civiele schadevergoedingsrecht gebaseerde – ju-
risprudentie van de hoogste Nederlandse bestuursrechters 
bieden voldoende grondslag voor de bestuursrechter om te 
beslissen op het schadeverzoek.
6. Voor nadeel dat niet uit vermogensschade bestaat, 
heeft een benadeelde overeenkomstig artikel 6:106 van het 
Burgerlijk Wetboek (BW) recht op een naar billijkheid vast 
te stellen schadevergoeding indien de benadeelde in zijn eer 
of goede naam is geschaad of op andere wijze in zijn per-
soon is aangetast. De wetgever heeft daarbij het oog gehad 
op geestelijk letsel dat bestaat uit ernstige inbreuken op de 
persoonlijke levenssfeer of op andere persoonlijkheidsrech-
ten van de betrokkene.
7. In het verweerschrift heeft verweerder gesteld dat 
met het verzenden van de e-mail (zie de uitspraak van de 
rechtbank van 18 juli 2018) niet is beoogd om eiser te bena-
delen. Verder zijn de ambtenaren die deze mail hebben ont-
vangen louter geïnformeerd over het feit dat er door eiser 
twee Wob-verzoeken waren ingediend bij het college. Van 
enig oogmerk, gericht op benadeling van eiser is dan ook 
geen sprake geweest, aldus verweerder.
8. De rechtbank volgt verweerder hierin niet, nu geen 
hoger beroep is ingesteld tegen de uitspraak van de recht-
bank van 18 juli 2018. De rechtbank is van oordeel dat ge-
noemde argumenten in hoger beroep naar voren gebracht 
hadden kunnen worden. Nu verweerder hiervan heeft afge-
zien, gaat de rechtbank uit van haar uitspraak en dus van de 
onrechtmatigheid van het besluit van 19 januari 2018.

9. Naar het oordeel van de rechtbank is eiser als ge-
volg van dat onrechtmatige besluit in zijn persoon aangetast 
wegens verlies van controle over zijn persoonsgegevens. Dat 
is een persoonlijkheidsrecht. Dit betekent dat eiser op grond 
van artikel 82 van de Avg in samenhang met artikel 6:106 
van het BW recht heeft op een naar billijkheid vast te stellen 
schadevergoeding. Wat betreft de hoogte van die vergoe-
ding neemt de rechtbank in acht dat in het onrechtmatige 
besluit geen rechtvaardiging is gegeven voor de verwerking 
van de persoonsgegevens van eiser. De rechtbank neemt 
mede in aanmerking het gestelde onder 75, 85 en 146 van 
de preambule bij de Avg.
10. Het beroep is gegrond. De rechtbank zal het be-
streden besluit vernietigen, voor zover daarbij het verzoek 
om schadevergoeding is afgewezen. De rechtbank zal ver-
weerder veroordelen tot vergoeding van schade.
11. Nu door de verspreiding van zijn persoonsgege-
vens sprake is geweest van een schending van de privacy 
van eiser acht de rechtbank een schadevergoeding van 
€ 500,- billijk.
12. Omdat de rechtbank het beroep gegrond verklaart, 
bepaalt de rechtbank dat verweerder aan eiser het door hem 
betaalde griffierecht vergoedt.
13. De rechtbank veroordeelt verweerder in de door 
eiser gemaakte proceskosten. Deze kosten stelt de recht-
bank op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht 
vast op € 1.024,-.

 Beslissing

De rechtbank:
- verklaart het beroep gegrond, voor zover het verzoek 

om schadevergoeding is afgewezen;
- vernietigt het bestreden besluit in zoverre;
- veroordeelt verweerder om aan eiser een schadever-

goeding van € 500,- te betalen;
- draagt verweerder op het betaalde griffierecht van 

€ 46,- aan eiser te vergoeden;
- veroordeelt verweerder in de proceskosten van eiser tot 

een bedrag van € 1.024,-.
(…)

 Noot

1. Rechtbank Overijssel is met deze uitspraak de eer-
ste Nederlandse rechter die een schadevergoeding toekent 
op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescher-
ming (AVG). Dat is bijzonder, maar niet de enige reden 
waarom deze uitspraak een annotatie waardig is. Opmer-
kelijk is ook dat een onvolledige reactie van een bestuurs-
orgaan op een inzageverzoek leidt tot een vergoeding van 
immateriële schade aan eiser, maar níet voor schade die 
eiser heeft geleden door die onvolledige reactie. De scha-
devergoeding wordt aan eiser toegekend voor een onrecht-
matige verspreiding van zijn persoonsgegevens in een door 
de gemeente Deventer (in strijd met de voormalige Wet be-
scherming persoonsgegevens, de Wbp) verzonden e-mail, 
zo’n vier jaar vóór het inzageverzoek. Dat vraagt om een 
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nadere beschouwing van de competentieverdeling tussen 
de bestuursrechter en de civiele rechter.

 Beroep beperkt tot schadevergoeding
2. Rechtbank Overijssel merkt in de uitspraak op 
in deze zaak uitsluitend te beslissen over het verzoek van 
eiser om schadevergoeding vanwege een in een eerdere uit-
spraak (inmiddels onherroepelijk) vernietigd besluit van 
verweerder, het college van burgemeester en wethouders 
van Deventer (het college). Die eerdere uitspraak betrof 
een beroep van eiser tegen de beslissing (op bezwaar) van 
verweerder op een inzageverzoek van eiser uit 2017. Eiser 
had beroep ingesteld tegen die beslissing omdat hij erachter 
was gekomen dat verweerder, naast de door hem in zijn re-
actie genoemde persoonsgegevens, ook nog een relevante 
e-mail uit 2013 in bezit moest hebben die niet in de be-
slissing was vermeld. Met die e-mail had de gemeente De-
venter (gemakshalve hierna eveneens aangeduid met ‘ver-
weerder’) destijds om hem moverende redenen aan andere 
bestuursorganen naam en woonplaats van eiser verstrekt. 
De rechtbank oordeelde dat verweerder nader onderzoek 
had moeten doen of persoonsgegevens van eiser vaker wa-
ren verwerkt binnen de e-mailboxen van de gemeente De-
venter. Nu verweerder dit niet had gedaan, vernietigde de 
rechtbank het bestreden besluit vanwege een ondeugdelijke 
motivering. Daarnaast, en dat is interessant voor onderha-
vige uitspraak, oordeelde de rechtbank dat verweerder met 
de doorzending van de persoonsgegevens in de e-mail uit 
2013 de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit 
had geschonden; deze bestuursorganen hadden volgens de 
rechtbank ook zonder de persoonsgegevens geïnformeerd 
kunnen worden. Dat verweerder de persoonsgegevens had 
verwerkt om andere bestuursorganen te informeren over 
twee Wob-verzoeken van eiser bij verweerder, kwam geen 
gewicht (meer) toe. Overigens hebben partijen, noch de 
rechter, aandacht geschonken aan het feit dat deze e-mail 
intussen zo’n vijf jaar geleden was verstuurd.
3. In het nieuwe besluit in primo, genomen naar aan-
leiding van die uitspraak, heeft verweerder zijn reactie op 
het inzageverzoek aangevuld, maar eiser op diens verzoek 
geen schadevergoeding toegekend. Daartegen heeft eiser 
opnieuw beroep ingesteld. Omdat verweerder geen beroep 
heeft ingesteld tegen de eerdere uitspraak, is die tussen 
partijen onherroepelijk komen vast te staan. Om die reden 
is de onrechtmatigheid van het bestreden besluit gegeven 
en is dit beroep beperkt tot de vraag of verweerder aan eiser 
schadevergoeding had moeten toekennen.

 Bevoegdheid van de bestuursrechter
4. Bij het schrijven van deze noot worden wij licht 
gehinderd door de marginale feitenbeschrijving in beide 
uitspraken. Desalniettemin zijn beide uitspraken, uitgaande 
van de tekst, interessant vanuit de optiek van omvang van 
het geschil en daaruit voortvloeiend, de competetie van de 
bestuursrechter in dezen. In de eerste uitspraak lag immers 
een reactie van een bestuursorgaan op een inzageverzoek 
voor. Een dergelijke reactie is conform artikel 34 Uitvoe-
ringswet AVG gelijkgesteld met een besluit waartegen in-

derdaad bescherming bij de bestuursrechter openstaat. 
So far so good. De bestuursrechter oordeelt in die eerdere 
uitspraak echter niet alleen over de inhoud van die reactie, 
maar tevens over de rechtmatigheid van de doorzending 
van persoonsgegevens in een eerdere e-mail. Het doorzen-
den van persoonsgegevens is een afzonderlijke verwerking 
van persoonsgegevens. Zo’n verwerking van persoonsge-
gevens is al meerdere keren beschouwd als feitelijk hande-
len (zie ABRvS, 22 augustus 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2751; 
Rb. Rotterdam, 27 mei 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:4265). 
Ook is het doorzenden van de persoonsgegevens niet te 
beschouwen als een voorbereidende handeling voor de re-
actie op het inzageverzoek.2 Opnieuw, zonder de verdere 
inhoud van de dossiers te kennen, lijkt het er dus op dat de 
bestuursrechter in die eerdere uitspraak heeft geoordeeld 
over de rechtmatigheid van afzonderlijk, feitelijk handelen 
van een bestuursorgaan, terwijl zij daartoe conform artikel 
8:88 Algemene wet bestuursrecht (Awb) niet bevoegd was.
5. Feit is echter dat de bestuursrechter hierover wel 
heeft geoordeeld en dat verweerder geen beroep heeft in-
gesteld tegen deze uitspraak. Hiermee is de inhoud van die 
uitspraak tussen partijen vast komen te staan en dient deze 
als uitganspunt voor de Rechtbank Overijssel in deze zaak. 
In de onderhavige uitspraak overweegt de rechtbank con-
form artikel 8:88 Awb terecht bevoegd te zijn te oordelen 
over de toekenning van schadevergoeding wegens het on-
herroepelijk geworden onrechtmatige besluit - en dus - over 
de onvolledigheid van de reactie van verweerder op het in-
zageverzoek van eiser.
6. De rechtbank doet echter vervolgens opnieuw iets 
opmerkelijks; zij kent namelijk weliswaar bevoegdelijk een 
schadevergoeding toe, maar wegens “verlies van controle 
van persoonsgegevens”, en dus vanwege het onherroepelijk 
onrechtmatig geachte feitelijk handelen door verweerder 
uit 2013 en dus vanwege het onherroepelijk onrechtmatig 
geachte feitelijk handelen door verweerder uit 2013, edoch 
niet wegens de onvolledigheid van de reactie op het inzage-
verzoek van 2017, oftewel het eigenlijke onrechtmatige be-
sluit. De vraag rijst dus wat nu de reikwijdte van het on-
rechtmatige besluit is zodra een uitspraak onherroepelijk is 
komen vast te staan en of daar het oordeel, dat een eerdere 
doorzending van persoonsgegevens onrechtmatig is (dan 
wel de afwijzing van schadevergoeding op basis daarvan) 
toe kan gaan behoren en een grond kan gaan vormen voor 
de bestuursrechter om, over de boeg van een beslissing 
die wél gelijkgesteld is met een appellabel besluit, schade-
vergoeding toe te kennen. De rechtbank licht dit punt niet 
nader toe, maar had daar in het kader van haar ambtshalve 
bevoegdheidsvraag mogelijk aandacht aan kunnen beste-
den. In een vergelijkbare zaak heeft de bestuursrechter van 
rechtbank Rotterdam zich namelijk juist onbevoegd ver-

2 Tot deze conclusie kwam ook prof. mr. G.A. van der Veen in zijn artikel 
‘Waarschuwen tegen (mogelijk) Wob-misbruik kan gemeente geld kosten’, 
Gst. 2019/101, afl. 7492 juli 2019 (p. 505).
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klaard om te beslissen over schadevergoeding wegens een 
onrechtmatige verwerking.3

 Vaststelling van de schadeplichtigheid
7. Rechtbank Overijssel geeft in deze uitspraak voor 
het eerst uitleg aan artikel 82 AVG. Eiser had betoogd dat dit 
artikel een zelfstandige grondslag voor schade inhoudt als-
ook dat een schending gelijkstaat aan schadeplichtigheid. 
De rechtbank gaat hierin niet mee.
8. De rechtbank overweegt dat voor toekenning van 
schade (enkel lettend op het ex nunc beginsel) niet alleen 
de AVG in acht moet worden genomen, maar dat ook aan-
sluiting mag en moet worden gezocht bij het Nederlands 
rechtsbestel. De rechtbank redeneert vervolgens dat niet 
is gebleken dat het Nederlands rechtstelsel geen of onvol-
doende recht kan doen aan vergoeding van schade als be-
doeld in artikel 82 AVG. Deze conclusie is in lijn met eerdere 
Wbp-jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State (Raad van State).4 Toch is het niet evi-
dent dat artikel 82 AVG daarin geen verandering brengt, nu 
de bepaling niet langer is opgenomen in een richtlijn, maar 
in een verordening. Bepalingen in een verordening hebben 
in beginsel rechtstreekse werking. Nederland mag dus uit-
sluitend hiervan afwijken voor zover de verordening daar-
toe (expliciet) ruimte biedt. Bovendien wordt met de AVG 
beoogd om (zoveel mogelijk) uniforme privacywetgeving 
binnen de EU te bewerkstelligen. Walree kwam eerder tot 
de conclusie dat schade dan ook uniformrechtelijk moet 
worden uitgelegd.5 Rechtbank Overijssel wijdt niet veel 
tekst aan deze problematiek, maar meent dat zowel AVG als 
het Burgerlijk Wetboek (BW) van toepassing zijn en brengt 
het Nederlands schadevergoedingsrecht met de AVG in 
overeenstemming. De rechtbank beoordeelt het schadever-
zoek aan de hand van artikel 6:106 BW en stelt dat eiser in 
zijn persoon is aangetast wegens “verlies van controle over 
zijn persoonsgegevens”.
9. Deze laatste overweging is interessant. De drempel 
om immateriële schade toe te wijzen ligt normaliter hoog 
in Nederland.6 Een recente uitspraak van de Hoge Raad be-
vestigt dat degene die zich beroept op aantasting in zijn 
persoon dit in beginsel met concrete gegevens moet onder-
bouwen en dat daarvan niet reeds sprake is bij de enkele 

3 Rb. Rotterdam, 27 mei 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:4265. Eiser had in het 
kader van een inzageverzoek geklaagd over het publiceren van zijn per-
soonsgegevens op een forum voor overleg tussen andere bestuursorganen. 
De rechtbank was het eens met verweerder dat het plaatsen van het be-
richt op het forum geen besluit in de zin van de Awb is, maar een feite-
lijke handeling. De rechtbank oordeelde om die reden niet bevoegd te zijn 
kennis te nemen van het beroep voor zover dat betrekking heeft op het 
verzoek om schadevergoeding daarvoor, en verwees eiser daarvoor naar 
de burgerlijke rechter.

4 ABRvS, 22 augustus 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2751, zie r.o. 9.4.
5 Mr. T.F. Walree, ‘De vergoedbare schade bij de onrechtmatig verwerking 

van persoonsgegevens’, WPNR 25 november 2017/7172, p. 921-930.
6 Rechtbank Utrecht oordeelde bijvoorbeeld dat voor de psychische belas-

ting die het voor eiser had meegebracht om onterecht te zijn opgenomen in 
de Incidentenregisters van de banken geen grond bestond voor toekenning 
van schadevergoeding. Eiser had niet aannemelijk gemaakt dat dit een 
zodanige aantasting van zijn persoon kon worden aangemerkt dat scha-
devergoeding gerechtvaardigd was. Zie Rb. Utrecht, 17 september 2008, 
ECLI:NL:RBUTR:2008:BF1292.

schending van een fundamenteel recht.7 In deze zaak lijkt 
eiser geen concrete gegevens te hebben aangeleverd om 
aantasting in zijn persoon te onderbouwen. De rechtbank 
Overijssel verwijst naar overwegingen 75, 85 en 146 van 
de preambule van de AVG. Deze overwegingen hebben o.a. 
betrekking op datalekken waarin verlies van controle van 
persoonsgegevens wordt genoemd als nadelige gevolgen 
daarvan. Gelet hierop lijkt de drempel voor toekenning van 
immateriële schade toch door de AVG te zijn verlaagd. De 
rechtbank had prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie 
hierover kunnen stellen, maar heeft zonder nadere motive-
ring geen gebruik gemaakt van deze gelegenheid.

 Vaststelling van de omvang van de schade
10. Rechtbank Overijssel stelt uiteindelijk een vergoe-
ding van 500 euro aan immateriële schade vast. In verge-
lijking met toegekende schadevergoedingen onder de Wbp, 
komt ons deze vergoeding (te) hoog voor.
11. Rechtbank Amsterdam kende destijds on-
der de Wbp ook 500 euro immateriële schade toe aan 
een bijstandsgerechtigde vanwege een privacy-schendend 
buurtonderzoek (Rb. Amsterdam, 2 november 2010, 
ECLI:NL:RBAMS:2010:BO6456). De opgenomen verklarin-
gen van de buren hadden geleid tot een achteraf onrecht-
matig besluit tot beëindiging van de uitkering. Het buurton-
derzoek heeft een behoorlijke impact op betrokkene gehad 
en was aldus de rechtbank niet minder ernstig dan een on-
rechtmatig huisbezoek. Een dergelijke schending lijkt op 
het eerste gezicht van grotere orde dan de verstrekking van 
een naam en woonplaats aan andere bestuursorganen.
12. Verder is interessant een uitspraak van de Raad van 
State waarin een vergoeding van immateriële schade van 
500 euro door rechtbank Noord-Nederland werd bevestigd.8 
In deze zaak had de staatssecretaris geen rechtvaardiging 
gegeven voor het verstrekken van bijzondere persoonsge-
gevens (medische gegevens) uit een asieldossier aan derden, 
namelijk het Centraal Tuchtcollege. Ook bij deze zaak lijkt 
sprake te zijn van een grotere inbreuk op de bescherming 
van persoonsgegevens dan de voorliggende zaak. Wellicht 
zou deze beoordeling anders uitvallen bij lezing van het vol-
ledige dossier.

 Gevolgen voor de praktijk
13. Uit een Nota van 2 juli 2019 van het college blijkt 
dat is besloten om wél hoger beroep in te stellen tegen deze 

7 HR, 13 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:376. De Hoge Raad merkte in die 
uitspraak wel op dat “[i]n voorkomend geval … de aard en de ernst van 
de normschending [kunnen] meebrengen dat de in dit verband relevant 
nadelige gevolgen daarvan voor de benadeelde zo voor de hand liggen, dat 
een aantasting in de persoon kan worden aangenomen”.

8 ABRvS, 7 juni 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1479. In deze zaak had eiser niet al-
leen een inzageverzoek, maar ook een verzoek om afscherming van zijn 
gegevens wegens onrechtmatige verwerking gedaan op grond van artikel 
36 Wbp en eveneens schadevergoeding geëist. De Raad van State rede-
neert dat het besluit van de staatssecretaris een afwijzing tot vergoeding 
van schade omvatte, waardoor volgens haar de rechtbank terecht ook over 
de toekenning van de schadevergoeding had geoordeeld.
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uitspraak.9 Het college geeft daarin te kennen dat haar eer-
ste reactie op het inzageverzoek onvolledig was, maar dat 
zij het oneens is met de uitspraak dat dit een aantasting in 
de persoon met zich brengt. Het laatste woord over deze 
kwestie is dus nog niet gezegd.
14. Verder onderstreept deze zaak het belang om beroep 
in te stellen tegen uitspraken waarin de bestuursrechter 
buiten haar bevoegdheid lijkt te treden, zeker als het gaat 
om een rechtmatigheidsoordeel over de verwerking van 
persoonsgegevens. De druk op gemeentes wordt wel bij-
zonder hoog, nu hen bij inzageverzoeken ook nog dwang-
sommen bij niet tijdig beslissen boven het hoofd hangen.10

15. We merken ten slotte op dat een bedrag van 
500 euro op zich wellicht niet hoog is voor een partij als de 
gemeente Deventer, maar dat dit een eenmalige verstrek-
king van persoonsgegevens over één betrokkene betrof. In-
dien een bedrag van 500 euro norm zou worden voor iedere 
onrechtmatige verstrekking van persoonsgegevens, kan 
dit bedrag snel oplopen; een datalek waarbij persoonsge-
gevens van tienduizenden betrokkenen onrechtmatig zijn 
verstrekt kan dan leiden tot een miljoenenclaim. Daarbij in-
dachtig het feit dat het in Nederland binnenkort makkelijker 
wordt om schadevergoeding te eisen, zodra de Wet afwik-
keling massaschade in collectieve actie (WAMCA) in wer-
king treedt, kan van een dergelijk bedrag een substantiële 
dreiging uitgaan. Bovendien komt een dergelijke claim bo-
venop een eventuele (miljoenen)boete die toezichthouders 
kunnen opleggen.11

16. Voor organisaties is de uitspraak in ieder geval 
eens temeer een wake-up call; om inzageverzoeken in het 
bijzonder en de verwerking van persoonsgegevens in het al-
gemeen zeer serieus te nemen.

Q.J. Tjeenk Willink & L. van Sloten
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Rechtbank Rotterdam 3 juli 2019, nr. 10/960249-17
m.nt. J.J. Oerlemans1

(Art. 420bis en 420ter Wetboek van Strafrecht; art. 2, 3, 10 
en 11 Opiumwet; art. 40 en 101 Geneesmiddelenwet; art. 1, 
2 en 6 Wet op de economische delicten; art. 26 en 55 Wet 
wapens en munitie)

ECLI:NL:RBROT:2019:5339

9 B&W van Deventer, Nota van 2 juli 2019, voor het laatst geraadpleegd 
op 19 augustus 2019 via: https://www.deventer.nl/besturen/bestuurs-
raadsinformatie/b-w/b-w-notas-openbaar/2019/02-2019-001177-hoger-
beroep-avg-uitspraak.pdf.

10 Rb. Amsterdam, 14 maart 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:2001, r.o. 5.
11 Website Autoriteit Persoonsgegevens, ‘AP legt Uber boete op voor te laat 

melden datalek’, voor het laatst geraadpleegd op 19 augustus 2019 via: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-legt-uber-boete-op-
voor-te-laat-melden-datalek.

1 Jan-Jaap Oerlemans is Universitair Docent bij de afdeling Strafrecht & Cri-
minologie van de Universiteit Leiden. 

Deze veroordeling voor grootschalige drugshandel en wit-
wassen volgt na de digitale infiltratieoperatie op ‘Hansa 
Market’. Tijdens deze operatie heeft de Nederlandse poli-
tie onder leiding van het openbaar ministerie een darknet 
market overgenomen en 27 dagen lang gerund, teneinde 
bewijs te verzamelen over de verkopers en kopers van de 
markt. De advocaat van de verdachte stelt dat de infiltra-
tieoperatie onrechtmatig is. Deze annotatie gaat uitvoerig 
in op de mogelijke verweren en de juridische basis voor 
de operatie. 

Vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer 
voor strafzaken, in de zaak tegen de verdachte:
[naam verdachte],
geboren te [geboorteplaats verdachte] op [geboortedatum 
verdachte],
ten tijde van het onderzoek op de terechtzitting verblij-
vende op het adres:
[verblijfadres verdachte], [verblijfplaats verdachte],
raadsman mr. M.A.M. Pijnenburg, advocaat te Amsterdam.

1 Onderzoek op de terechtzitting

Gelet is op het onderzoek op de terechtzittingen van 27 mei 
2019 en 3 juli 2019.

2 Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de 
vordering nadere omschrijving tenlastelegging, waarbij de 
oorspronkelijke opgave van de feiten als bedoeld in artikel 
261, derde lid van het Wetboek van Strafvordering (hierna 
Sv) overeenkomstig de vordering van de officier van justitie 
is gewijzigd op de terechtzitting van 7 november 2018. De 
tekst van de nader omschreven tenlastelegging is als bijlage 
I aan dit vonnis gehecht.

3 Eis officier van justitie

De officieren van justitie mrs. M.A. van der Vlugt en D.J. 
Laman hebben gevorderd:

• vrijspraak van het onder 6 tenlastegelegde;
• bewezenverklaring van het onder 1 tot en met 5 en 7 

tenlastegelegde;
• veroordeling van de verdachte tot een gevangenisstraf 

voor de duur van 6,5 jaar met aftrek van voorarrest;
• verbeurdverklaring van de diverse gegevensdragers en 

het geldbedrag van € 2.630,-.

4 Ontvankelijkheid officier van justitie

4.1. Standpunt verdediging
In het onderzoek “26Gravesac” zijn vormen verzuimd waar-
bij doelbewust een grove veronachtzaming van het recht op 
een eerlijk proces heeft plaatsgevonden rond de overname 
door politie en justitie van de website “Hansa Market”. Met 
het overnemen van de site op het darkweb werd drugs-
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