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Computer recht 2020/184
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 1 april 
2020, nr. 201905087/1/A2 
(Mrs. J.E.M. Polak, E.A. Minderhoud en E.J. Daalder)
m.nt. L. van Sloten1

 
(Art. 82 AVG; art. 34 UAVG; art. 8:88 Awb; art. 6:106 BW)

AB 2020/308
BR 2020/52
ECLI:NL:RVS:2020:899

De Afdeling oordeelt in deze en drie andere uitspraken 
dat de be stuurs rechter bevoegd is om te oordelen over 
verzoeken om vergoeding van schade wegens on recht-
ma tige verwerking van per soons ge ge vens tot een be-
drag van € 25.000,00 indien de gestelde schade ‘ver-
band houdt’ met een be sluit als bedoeld in artikel 34 
van de Uitvoeringswet AVG, zoals een verzoek om inza-
ge of rectificatie van per soons ge ge vens. Met dit oordeel 
houdt de Afdeling minder strikt vast aan artikel 8:88 
Awb. Daarnaast oordeelt de Afdeling dat – ook bij im-
materiële schade wegens schending van de AVG – het 
uitgangspunt geldt dat diegene die stelt schade te heb-
ben geleden wegens ‘aantasting in de persoon’ dit aan-
nemelijk moet maken en met concrete gegevens moet 
onderbouwen.
 
Uitspraak op de hoger beroepen van:
1. het college van  burgemeester en  wethouders van 

Deventer,
2. [appellant sub 2]
appellanten,
tegen de uitspraak van de rechtbank Overijssel van 28 mei 
2019 in zaak nr. 18/2047 in het geding tussen:
[appellant sub 2]
en
het college.

  Procesverloop

(…)

  Voorgeschiedenis
5. [appellant sub 2] heeft op 27 juli 2017 op basis 
van artikel 35 van de Wbp het college verzocht hem een 
begrijpelijk en volledig overzicht van zijn verwerkte per-
soons ge ge vens te verstrekken, met daarin een omschrij-
ving van het doel of de doeleinden van de verwerking, als-
mede een lijst van alle ontvangers.

1 Mr. L. (Leonie) van Sloten is advocaat bij Brinkhof.

6. Bij be sluit van 24 augustus 2017 heeft het college 
een overzicht verstrekt van verwerkte per soons ge ge vens 
in het postregistratiesysteem van de gemeente Deventer. 
Het college heeft verder verklaard geen per soons ge ge vens 
op het forum van de Vereniging Nederlandse Gemeenten 
(VNG) te hebben geplaatst en in zoverre geen per soons ge-
ge vens te hebben verwerkt.
7. In bezwaar heeft [appellant sub 2] aangevoerd 
dat het college niet volledig is tegemoetgekomen aan het 
inzageverzoek. Daartoe heeft hij gesteld dat op 20 augus-
tus 2013 een ambtenaar van de gemeente een e-mail heeft 
gestuurd aan andere gemeenten met daarin per soons ge-
ge vens van [appellant sub 2] naar aanleiding van door 
[appellant sub 2] ingediende Wob-verzoeken. Deze e-mail 
maakte geen onderdeel uit van het aan hem verstrekte 
overzicht van verwerkte per soons ge ge vens.
8. Het college heeft bij be sluit van 19 ja nua ri 2018 
het bezwaar ongegrond verklaard.
9. De rechtbank heeft in een uitspraak van 18 juli 
2018 vastgesteld dat in de e-mail van 20 augustus 2013 
per soons ge ge vens van [appellant sub 2] (naam en woon-
plaats) zijn vermeld. [appellant sub 2] heeft geen toestem-
ming verleend voor de doorzending van zijn per soons ge-
ge vens als bedoeld in artikel 8 onder a van de Wbp. Het 
college heeft niet onderbouwd dat de gegevensverwer-
king noodzakelijk was voor de goede vervulling van een 
pu bliek rech te lij ke taak. Volgens de rechtbank had het col-
lege de andere be stuurs or ga nen kunnen informeren zon-
der de naam en woonplaats van [appellant sub 2] te ver-
melden. Het college heeft met de doorzending van de 
per soons ge ge vens de beginselen van proportionaliteit en 
subsidiariteit geschonden, aldus de rechtbank.
De rechtbank heeft het beroep gegrond verklaard, het be-
sluit van 19 ja nua ri 2018 vernietigd en het college opge-
dragen een nieuwe beslissing op bezwaar te nemen. 
Hierbij dient het college de vraag te betrekken in hoeverre 
er aanleiding bestaat [appellant sub 2] een schadevergoe-
ding toe te kennen.
10. Bij be sluit van 26 september 2018 heeft het colle-
ge het bezwaar tegen het be sluit van 24 augustus 2017 
alsnog gegrond verklaard en dit be sluit herroepen. Het 
college heeft het verzoek om schadevergoeding van [ap-
pellant sub 2] afgewezen.

  Uitspraak van de rechtbank van 28 mei 2019

(…)

  Hoger beroep van het college

(…)

  Incidenteel hoger beroep van [appellant sub 2]

(…)

Rechtspraak NEDERLAND



Afl. 5 - oktober 2020358 Computer recht 2020/184

NEDERLAND

  Oordeel Afdeling

  Artikel 8:88 Awb
18. Het college heeft geen hoger beroep ingesteld te-
gen de uitspraak van de rechtbank van 18 juli 2018. In die 
uitspraak heeft de rechtbank geoordeeld dat het be sluit 
van 19 ja nua ri 2018 on recht ma tig is en heeft dit be sluit 
vernietigd. Daartoe heeft de rechtbank overwogen dat het 
college [appellant sub 2] onvolledig heeft geïnformeerd 
over verstrekking van zijn per soons ge ge vens in de e-mail 
van 20 augustus 2013. Daarnaast heeft de rechtbank uit-
druk ke lijk en zonder voorbehoud geoordeeld dat de ver-
strekking van per soons ge ge vens on recht ma tig was. Omdat 
de uitspraak van de rechtbank van 18 juli 2018 gezag van 
gewijsde heeft gekregen, kan die uitspraak in deze proce-
dure niet meer ter discussie worden gesteld. Dit heeft tot 
gevolg dat moet worden uitgegaan van de on recht ma-
tigheid van het be sluit van 19 ja nua ri 2018. Anders dan het 
college betoogt, betekent dit ook dat de rechtbank alleen 
al hierom bevoegd was om op grond van artikel 8:88, eer-
ste lid en onder a, van de Awb te beslissen op het verzoek 
om schadevergoeding van [appellant sub 2].
19. Daarbij komt dat, zoals de Afdeling in de uitspra-
ken van vandaag met nummers ECLI:NL:RVS:2020:898, 
ECLI:NL:RVS:2020:900 en ECLI:NL:RVS:2020:901 heeft 
overwogen, de be stuurs rechter op grond van artikel 8:88 
van de Awb bevoegd is te oordelen over een verzoek om 
schadevergoeding op grond van artikel 82 van de AVG in 
de gevallen waarin de gestelde schade verband houdt met 
een be sluit als bedoeld in artikel 34 van de Uitvoeringwet 
AVG.

  Ambts halve oordeel

(…)

  Be oor de ling toepassing artikel 6:106 BW door de 
rechtbank

(…)

  Be oor de ling
31. Het verlies van controle over per soons ge ge vens is 
een aantasting van een persoonlijkheidsrecht. Eenieder 
heeft recht op bescherming en correcte, rechtmatige ver-
werking van zijn per soons ge ge vens (zie onder meer arti-
kel 8, eerste lid, Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie).
32. Zoals onder 18 is vermeld, volgt uit de uitspraak 
van de rechtbank van 18 juli 2018, die gezag van gewijsde 
heeft gekregen, dat de verstrekking van per soons ge ge vens 
van [appellant sub 2] bij e-mail van 20 augustus 2013 als 
on recht ma tig moet worden aangemerkt.
33. [appellant sub 2] kan niet worden gevolgd in zijn 
betoog dat het arrest van de Hoge Raad van 15 maart 2019 
geen betekenis heeft voor de be oor de ling van een verzoek 
om vergoeding van immateriële schade, omdat in dat ar-

rest de vraag niet aan de orde is of immateriële schade op 
grond van de AVG voor vergoeding in aan mer king komt. 
Het algemene uitgangspunt dat schade moet worden on-
derbouwd, geldt ook hier. Er is geen grond voor het oor-
deel dat een inbreuk op de AVG zonder meer aantasting 
van de in te gri teit van een persoon impliceert en daarmee 
tot vergoedbare schade leidt. Anders dan [appellant sub 2] 
betoogt, kan dit niet worden afgeleid uit overwegingen 85 
en 146 van de AVG. Dat een inbreuk op per soons ge ge vens 
kan resulteren in (im)materiële schade en dat een betrok-
kene volledige en daad wer ke lijke vergoeding van de door 
hem geleden schade moet ontvangen, betekent niet dat 
een normschending per definitie tot schade leidt en dat 
schade niet reëel en zeker moet zijn geleden. Vergelijk 
HvJ EU 6 no vem ber 2012, C-199/11, ECLI:EU:C:2012:684, 
(Otis) en HvJ EU 4 april 2017, C-337/15, ECLI:EU:C:2017:256 
(Europese Ombuds man).
34. In dit geval doet zich niet een si tua tie voor waarbij 
de nadelige gevolgen van de normschending voor de hand 
liggen. Het noemen van een naam in reactie op de vraag 
van een andere gemeente in het kader van Wob-verzoeken, 
is niet ver ge lijk baar met de si tua tie die heeft geleid tot de 
arresten van de Hoge Raad van 18 maart 2005,  
ECLI:NL:HR:2005:AR5213 (Baby Kelly) en van 9 juli 2004, 
ECLI:NL:HR:2004:AO7721 (Groninger Oudejaarsrellen). 
Het gaat niet om ernstig verwijtbaar gedrag met zo ernsti-
ge gevolgen, dat dit als een inbreuk op een fundamenteel 
recht moet worden gekwalificeerd.
35. Voor zover [appellant sub 2] ter ondersteuning 
van zijn betoog stelt dat schadevergoeding onder de AVG 
een punitief karakter heeft, is van belang dat het in deze 
zaak gaat om de mogelijkheid om (im)materiële schade 
vergoed te krijgen als gevolg van een onjuiste, verwijtbare 
gedraging. Het doel van schadevergoeding is herstel van 
of het bieden van compensatie voor een on recht ma tige 
inbreuk op privacy. Het opleggen van een bestraffende 
sanctie als een boete die daarvan moet worden onder-
scheiden is hier niet aan de orde en heeft tot doel de over-
treder van de geschonden norm leed toe te voegen. Anders 
dan [appellant sub 2] betoogt, staat in overweging 146 van 
de AVG niet dat schadevergoeding effectief en ‘voldoende 
afschrikwekkend’ moet zijn. In overweging 146 staat dat 
schade als gevolg van on recht ma tige verwerking van per-
soons ge ge vens daad wer ke lijk en volledig moet worden 
vergoed. Hieruit kan niet worden afgeleid dat er bij een 
inbreuk op de AVG een verplichting bestaat om een scha-
devergoeding toe te kennen die verder gaat dan volledige 
vergoeding van de daad wer ke lijke geleden schade (verge-
lijk de uitspraak van het Hof van Justitie van 17 december 
2015, ECLI:EU:C:2015:831).

36. Het uitgangspunt is dus dat [appellant sub 2] de 
aantasting in zijn persoon aannemelijk moet maken en de 
door hem gestelde schade met concrete gegevens moet 
onderbouwen. Voorafgaande aan de zitting in hoger be-
roep heeft de Afdeling [appellant sub 2] gevraagd de door 
hem gestelde schade te specificeren en te onderbouwen.
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37. Het college betoogt terecht dat [appellant sub 2] 
geen concrete gegevens ter onderbouwing van de door 
hem gestelde schade heeft overgelegd. Hij heeft niet aan-
nemelijk gemaakt dat de inbreuk heeft geleid tot de aan-
tasting van de in te gri teit van zijn persoon en dat de gevol-
gen van de inbreuk hem rechtstreeks hebben getroffen. 
[appellant sub 2] heeft niet inzichtelijk gemaakt waarom 
het noemen van zijn naam en woonplaats in de medede-
ling dat hij twee, niet-gespecificeerde, Wob-verzoeken 
heeft ingediend als reactie op een verzoek van een andere 
gemeente, als aantasting van de persoon kan worden ge-
kwalificeerd. Ook heeft hij niet aannemelijk gemaakt wel-
ke nadelige gevolgen voor hem zijn voortgevloeid uit het 
noemen van zijn naam en woonplaats. De enkele stelling 
van [appellant sub 2] dat het noemen van zijn naam stig-
matiserend werkt, is onvoldoende. Dat geldt ook voor zijn 
stelling dat heel bestuurlijk Nederland kennis heeft kun-
nen nemen van zijn per soons ge ge vens. De gegevens zijn 
gedeeld met ambtenaren van gemeenten die uit hoofde 
van hun functie betrokken zijn bij de behandeling van 
Wob-verzoeken. Er zijn geen aan wij zin gen dat de gege-
vens zijn misbruikt.

  Conclusie
38. Het hoger beroep van [appellant sub 2] is onge-
grond. Het hoger beroep van het college is gegrond. De 
uitspraak van de rechtbank, waarin de rechtbank het col-
lege geeft veroordeeld tot het betalen van schadevergoe-
ding, wordt vernietigd. De Afdeling zal de rechtbank als-
nog onbevoegd verklaren kennis te nemen van het beroep 
tegen het be sluit van 26 september 2018, voor zover daar-
bij is beslist op het door [appellant sub 2] gedane verzoek 
om schadevergoeding.

39. Doende wat de rechtbank zou behoren te doen, 
zal de Afdeling het verzoek om schadevergoeding van [ap-
pellant sub 2] afwijzen.

40. Voor een proces kos ten ver oor de ling bestaat geen 
aanleiding.
(…)

  Beslissing
De Afdeling be stuurs recht spraak van de Raad van State:
I. verklaart het hoger beroep van [appellant sub 2] on-

gegrond;
II. verklaart het hoger beroep van het college van 

 burgemeester en  wethouders van Deventer gegrond;
III. vernietigt de uitspraak van de rechtbank Overijssel 

van 28 mei 2019 in zaak nr. 18/2047;
IV. verklaart de rechtbank onbevoegd kennis te nemen 

van het beroep tegen het be sluit van 26 september 
2018, voor zover daarbij is beslist op het door [appel-
lant sub 2] gedane verzoek om schadevergoeding;

V. wijst het verzoek om schadevergoeding af.
(…)

 Noot

1. De Afdeling oordeelt in deze en tegelijk drie ande-
re uitspraken over twee kwesties die ik wens te bespreken: 
de be voegd heid van de be stuurs rechter om te oordelen 
over on recht ma tige verwerkingen van per soons ge ge vens, 
en de toekenning en vaststelling van immateriële schade 
op grond van de AVG.
2. Eerder schreef ik in dit tijdschrift met Quirine 
Tjeenk Willink een noot bij de hieraan ten grondslag lig-
gende uitspraak van rechtbank Overijssel, die bekendheid 
heeft gekregen als de zaak waarin de Nederlandse rechter 
voor het eerst schadevergoeding op grond van de AVG toe-
wees.2 De uitspraak van rechtbank Overijssel was het ver-
volg op een eerdere uitspraak die onherroepelijk was ge-
worden, en waarin de be stuurs rechter zowel een be sluit 
tot inzage in de per soons ge ge vens als een daarin niet-ver-
melde verzending per e-mail van naam en woonplaats 
van verzoeker (in het kader van de uitvoering van de Wob) 
on recht ma tig had geoordeeld. De be stuurs rechter had 
zich in die eerdere uitspraak onzes inziens onterecht be-
voegd geacht om te oordelen over de rechtmatigheid van 
de verzending van per soons ge ge vens en het verzoek om 
schadevergoeding, aangezien de gestelde schade het ge-
volg was van een fei te lij ke handeling van de gemeente (de 
verzending), en niet van een (on recht ma tig) be sluit (het 
inzagebe sluit). De be stuurs rechter van de rechtbank 
Overijssel achtte zich in de vervolgzaak onzes inziens wel 
terecht bevoegd doordat in dit geval van de on recht ma-
tigheid van het be sluit moest worden uitgegaan, maar het 
viel ons op dat de rechter de schadevergoeding toekende 
als gevolg van de verwerking van per soons ge ge vens, en 
ogenschijnlijk niet als gevolg van het on recht ma tige 
inzagebe sluit. Voorts achtten wij – kortgezegd – de toege-
kende schadevergoeding (te) ruim voor een relatief onbe-
duidende handeling van de gemeente.
3. Het is interessant om te lezen wat de Afdeling 
uiteindelijk in deze (en de drie andere zaken) heeft geoor-
deeld. De Afdeling acht – door een bui ten ge woon brede 
interpretatie van artikel 8:88 Awb in samenhang met arti-
kel 34 UAVG – de be stuurs rechter bevoegd te oordelen 
over een verzoek tot vergoeding van schade wegens on-
recht ma tige verwerking van per soons ge ge vens door een 
be stuurs or gaan indien de schade in verband staat met een 
be sluit in de zin van artikel 34 UAVG, namelijk een be sluit 
op een AVG-verzoek zoals een inzagebe sluit. Dat be sluit 
hoeft zelf niet on recht ma tig te zijn en ook geen oordeel 
over de rechtmatigheid van de verwerking van per soons-
ge ge vens te bevatten.3 Hiermee heeft de Afdeling een be-
stuurs rechte lijke weg gecreëerd om de rechtmatigheid 
van verwerkingen van per soons ge ge vens, een feitelijk 
handelen, door be stuurs or ga nen te toetsen. Terwijl de uit-
spraak van de Afdeling enerzijds de drempel voor de toe-

2 Rb. Overijssel 28 mei 2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:1827, Computerrecht 
2019/177, m.nt. Q.J. Tjeenk Willink & L. van Sloten.

3 Zie bij voor beeld RvS 1 april 2020, ECLI:NL:RVS:2020:900, rov. 27.
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kenning van immateriële schadevergoeding op grond van 
de AVG niet kenbaar versoepelt en een streep zet door de 
eerste toegewezen AVG-schadevergoeding, zou deze uit-
spraak vanwege deze nieuwe be stuurs rechte lijke weg 
(alsnog) tot een veelheid aan AVG-procedures kunnen lei-
den tegen gemeentes en andere be stuurs or ga nen.
4. Blijkens de uitspraak hebben par tijen, het college 
van B&W van Deventer (‘college’) en degene wiens per-
soons ge ge vens zijn verzonden aan de Wob-ambtenaren 
(‘verzoeker’), over beide kwesties inhoudelijk debat ge-
voerd. Het college heeft nadrukkelijk bepleit dat de recht-
bank op grond van artikel 8:88 Awb niet bevoegd was om 
te oordelen over het verzoek om schadevergoeding. Zij 
heeft erop gewezen dat de verzoeker had gesteld schade te 
hebben geleden ten gevolge van verzending van de e-mail 
met zijn per soons ge ge vens – dat geen be sluit in de zin van 
de Awb is en geen be voegd heid van de be stuurs rechter 
met zich brengt, maar slechts een fei te lij ke handeling be-
treft. De verzending van de e-mail moet worden onder-
scheiden van het ten onrechte niet vermelden van deze 
verzending in het overzicht dat is verstrekt in reactie op 
een inzageverzoek (en bij wet is gelijkgesteld met een be-
sluit op grond van artikel 34 UAVG), aldus het college. Door 
dit onderscheid niet te maken, heeft de rechtbank miskend 
dat causaal verband ontbreekt tussen het on recht ma tige 
be sluit (de verstrekking van een onvolledig overzicht in re-
actie op een AVG-inzageverzoek) en de gestelde schade 
(het verlies van controle van per soons ge ge vens door ver-
zending van de e-mail). Ter onderbouwing heeft het colle-
ge verwezen naar een uitspraak van rechtbank Rotterdam 
en een uitspraak van rechtbank Midden- Nederland.4 
Subsidiair heeft het college betoogd dat de rechtbank een 
onjuiste toepassing van artikel 6:106 BW heeft gegeven 
door niet te oordelen in lijn met het arrest van de Hoge 
Raad,5 waaruit volgt dat degene die zich beroept op ‘aan-
tasting van de persoon’ dit met concrete gegevens moet 
onderbouwen.
5. Wat betreft de be voegd heidskwestie, stelt de 
Afdeling dat de be stuurs rechter op grond van artikel 8:88 
Awb bevoegd is te oordelen over een verzoek om schade-
vergoeding op grond van artikel 82 AVG in gevallen waarin 
de gestelde schade ‘verband houdt’ met een be sluit als be-
doeld in artikel 34 UAVG. De onderbouwing hiervoor staat 
niet in deze uitspraak, maar kan worden teruggevonden in 
de andere uitspraken.6 Daaruit blijkt dat de Afdeling het 
van belang acht dat in de im ple men ta tietabel bij artikel 82 
AVG in de Memorie van Toelichting bij de UAVG “Huidige 
titel 8.4 of civiele rechter” staat weergegeven. Daaruit leidt 
de Afdeling af dat het mogelijk moet zijn zowel bij de be-
stuurs rechter als bij de civiele rechter een aanspraak op 
vergoeding van schade als gevolg van een inbreuk op de 
AVG door een be stuurs or gaan aan de orde te stellen. 

4 Rb. Rotterdam 27 mei 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:4265 en Rb. Midden- 
 Nederland 15 no vem ber 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:5430, Computerrecht 
2020/48,  m.nt. L. van Sloten & Q.J. Tjeenk Willink.

5 HR 19 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:376.
6 Bij voor beeld RvS 1 april 2020, ECLI:NL:RVS:2020:900, rov. 17 t/m 27.

Vervolgens maakt de Afdeling een interessante stap; de 
Afdeling leidt daarom af uit artikel 8:88 Awb in samenhang 
met artikel 34 van de UAVG dat het aansluit bij de bedoe-
ling van de wetgever dat aan dezelfde rechter die oordeelt 
over AVG-verzoeken in de zin van artikel 34 UAVG ook kan 
worden verzocht om vergoeding van daarmee in verband 
staande schade. Volgens de Afdeling is deze interpretatie in 
het belang van de concentratie van rechts be scher ming en 
het belang van een effectieve en doeltreffende rechts be-
scher ming. De Afdeling verwijst hiervoor naar artikel 47 
van het Handvest van de Grondrechten van de Europese 
Unie (recht op een doeltreffende voorziening in rechte) en 
het Impact-arrest7 van het Hof van Justitie van de EU. De 
Afdeling verwijst eerder in de uitspraak even eens naar ar-
tikel 79 AVG, waarin nadrukkelijk het recht om een doel-
treffende voorziening in rechte in te stellen tegen een ver-
wer kings ver ant woor de lij ke is neergelegd. De vraag rijst 
wat moet worden verstaan onder ‘daarmee in verband 
staande’ schade. Daarin gaat de Afdeling bui ten ge woon 
ver: aan de eis van een on recht ma tig be sluit voor be voegd-
heid van de be stuurs rechter op grond van artikel 8:88 Awb 
wordt volgens de Afdeling minder strikt vastgehouden in 
die zin dat er wél een verband moet zijn met een be sluit, 
maar dit als zodanig niet on recht ma tig hoeft te zijn. Het 
be sluit hoeft zelfs geen oordeel over de rechtmatigheid van 
de verwerking van per soons ge ge vens te bevatten.8 Dit is 
bijzonder, aangezien de Afdeling normaliter strikt vast-
houdt aan de be voegd heidsregels van artikel 8:88 Awb. Om 
een verwerking van per soons ge ge vens, een feitelijk hande-
len, op rechtmatigheid te laten toetsen door de be stuurs-
rechter, hoeft de betrokkene blijkens deze uitspraken dus 
slechts voorafgaand een – kosteloos – AVG-verzoek zoals 
een inzageverzoek in te dienen dat op de verwerking be-
trekking heeft. Het AVG-verzoek heeft niet alleen de func-
tie om de rechtmatigheid van de verwerking van per soons-
ge ge vens van be stuurs or ga nen te kunnen controleren, 
maar nu des te meer ook de functie van voorportaal om de 
rechtmatigheid in rechte te toetsen.
6. Anderzijds lijkt de Afdeling in de AVG geen aan-
leiding te zien om ruimer (immateriële) schade toe te 
kennen wegens on recht ma tige verwerking van per soons-
ge ge vens. De Afdeling stelt als eerste vast dat de AVG niet 
bepaalt op welke wijze immateriële schade moet worden 
vastgesteld en be re kend, waardoor volgens vaste recht-
spraak van het Hof van Justitie hiervoor regels van natio-
naal recht gelden, mits de beginselen van gelijkwaardig-
heid en doeltreffendheid in acht worden genomen. De 
Afdeling erkent weliswaar dat rekening moet worden ge-
houden met overweging 85 en 146 van de AVG en de 
rechtspraak van het Hof van Justitie waaruit volgt dat 
schade reëel en zeker moet zijn, maar concludeert dat 
voorts gekeken moet worden naar nationaal recht en dus 
naar artikel 6:106 BW. Vervolgens herhaalt de Afdeling de 

7 HvJ EU 15 april 2008, C-268/06, ECLI:EU:C:2008:223, punt 51.
8 Zie bij voor beeld RvS 1 april 2020, ECLI:NL:RVS:2020:900, rov. 27.
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overwegingen van het recente arrest van de Hoge Raad9 en 
concludeert dat dit kader (nog altijd) voldoet aan de eisen 
van de AVG en de Hof-jurisprudentie. De Afdeling erkent 
voorts dat verlies van controle over per soons ge ge vens een 
aantasting is van een persoonlijkheidsrecht, hetgeen 
rechtbank Overijssel overwoog.10 Maar de Afdeling verdui-
delijkt ook dat een inbreuk op de AVG niet zonder meer 
aantasting van de in te gri teit van een persoon impliceert 
en daarmee tot vergoedbare schade leidt. Dat een betrok-
kene volledige en daad wer ke lijke vergoeding van de door 
hem geleden schade moet ontvangen op grond van de 
AVG, brengt volgens de Afdeling evenmin mee dat een 
normschending per definitie tot schade leidt of dat schade 
niet “reëel en zeker” moet zijn geleden. De stelling van de 
verzoeker dat schadevergoeding onder de AVG een puni-
tief karakter zou hebben en voldoende afschrikwekkend 
zou moeten zijn, wijst de Afdeling – mijns inziens ook te-
recht – van de hand. Een verzoek om schadevergoeding 
moet onderscheiden worden van het opleggen van een 
boete door toezichthouders, die volgens de AVG inderdaad 
“afschrikkend” dient te zijn.11

7. De Afdeling past vervolgens dit ju ri dische kader 
toe op de zaak. Zij stelt als eerste vast dat zich in deze zaak 
geen si tua tie voordoet waarbij nadelige gevolgen van de 
normschending voor de hand liggen. Daarvoor plaatst de 
Afdeling de verzending van een e-mail met naam en woon-
plaats tegenover de zaak van o.a. Baby Kelly (waarin ouders 
van een ernstig gehandicapte baby die ter wereld kwam 
door een beroepsfout van een verloskundige schadevergoe-
ding eisten) om vervolgens te concluderen dat de verzen-
ding van de e-mail daar niet mee ver ge lijk baar is. Voorts 
oordeelt de Afdeling dat het college terecht heeft betoogd 
dat de verzoeker geen concrete gegevens ter onderbouwing 
van zijn schade heeft overgelegd, en wijst het verzoek om 
schadevergoeding om die reden af. De Afdeling betwist niet 
dat het noemen van de naam van de verzoeker stigmatise-
rend kan werken, maar vindt dit onvoldoende ter onder-
bouwing van het verzoek. Ook overweegt de Afdeling expli-
ciet dat niet ‘heel bestuurlijk Nederland’ kennis heeft 
genomen van de per soons ge ge vens zoals verzoeker had be-
weerd, maar enkel de be tref fen de Wob-ambtenaren. Verder 
overweegt de Afdeling dat er geen aan wij zin gen zijn dat de 
per soons ge ge vens zijn misbruikt. Dit zijn kennelijk facto-
ren die de Afdeling van belang acht voor de toekenning van 
schadevergoeding op grond van de AVG.
8. Uiteindelijk komt de Afdeling in slechts een van 
de vier zaken tot een toewijzing van schadevergoeding. 
Een vergoeding van € 500 wordt toegekend wegens het 
on recht ma tig verstrekken van medische gegevens door 
het Pieter Baan Centrum aan een tuchtcollege.12 In die 
zaak oordeelde de Afdeling dat nadelige gevolgen van de 
verstrekking van gevoelige per soons ge ge vens wél voor de 

9 HR 19 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:376.
10 Rb. Overijssel 28 mei 2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:1827, rov. 9.
11 Zie bij voor beeld overweging 152 en 153 en artikel 83, negende lid en arti-

kel 84, eerste lid van de AVG.
12 RvS 1 april 2020, ECLI:NL:RVS:2020:898, rov. 36-37.

hand liggen.13 Verder achtte de Afdeling het voor de scha-
devergoeding (ook hier) van belang dat de privacygevoeli-
ge per soons ge ge vens bij een kleine groep professionals 
terecht waren gekomen en dat de leden van het tuchtcol-
lege uit hoofde van hun functie een ge heim hou dings plicht 
hebben. De Afdeling heeft het verzoek om schadevergoe-
ding in de overige twee zaken afgewezen, waar het (weer) 
ging om verwerking van NAW- gege vens door gemeentes 
in het kader van de uitvoering van de Wob.
9. Dat de Afdeling niet is gekomen tot een versoepe-
ling van de stel- en bewijsplicht of een (per definitie) ver-
ruimd (zelfstandig) schadebegrip onder de AVG, is welis-
waar niet evident maar ook niet onverwacht. Het arrest 
van de Hoge Raad blijft daarmee voor toekenning van im-
materiële schade op grond van de AVG leidend. Dit geldt 
temeer zolang geen prejudiciële vragen aan het Hof van 
Justitie worden gesteld over artikel 82 AVG, wat in 
Nederland naar verwachting niet snel zal gebeuren nu de 
Afdeling dit nadrukkelijk heeft geweigerd in een van de 
andere drie uitspraken.14 Hierdoor wordt het schadebegrip 
onder de AVG in Nederland voorlopig niet verder ontwik-
keld en kunnen verschillende interpretaties van schade 
tussen lidstaten (blijven) bestaan.
10. Kortom, de 1 april-uitspraken van de Afdeling 
maken toetsing van de rechtmatigheid van verwerking 
van per soons ge ge vens door be stuurs or ga nen eenvoudi-
ger, maar leiden naar verwachting niet tot verlaging van 
de drempel om immateriële schade toe te wijzen of tot 
hogere vergoedingen daarvan. De toekomst zal uitwijzen 
in hoeverre be stuurs or ga nen hierna te maken zullen krij-
gen met een toename van AVG-verzoeken en -procedures.

L. van Sloten
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Twee verdachten worden schuldig bevonden aan het 
kraken van de beveiliging van de chip in de OV-

13 Idem.
14 RvS 1 april 2020, ECLI:NL:RVS:2020:898, rov. 24-25.
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