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verkeersborden op daken van 
huizen en gashouders





It’s hard to make 
predictions. Especially 
about the future.







regels voor nog 
onbekende en/of 

onbegrepen dingen

en op gegevens-
overdraagbaarheid

‘een recht op 
vergetelheid’

gegevensbeschermingswetgeving
• open begrippen en vage normen
• nieuw en uitdagend, want 

experimenteel
• doorgaans onvoldoende

doordacht

we hebben geen 
idee!!

maar die boetes zijn 
wel  echt (?)

neen, echt geen 
idee...!





Article 4 Definitions
For the purposes of this Regulation: 
1.‘personal data’ means any information

relating to an identified or identifiable
natural person

data information
meaning Data is raw, unorganized facts that 

need to be processed. Data can be 
something simple and seemingly 
random and useless until it is 
organize

When data is processed, organized, 
structured or presented in a given 
context so as to make it useful, it is 
called information.

example Each student's test score is one piece 
of data.

The average score of a class or of the 
entire school is information that can be 
derived from the given data.
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pasfoto is een rasgeven of toch niet?

[over ‘rasgegevens” in de zin van art. 
126nf Sv]
Een ongenuanceerde uitleg van deze 
overwegingen zou ertoe leiden dat 
opnamen van beveiligingscamera's 
per definitie gevoelige gegevens 
bevatten, omdat uit die opnamen het 
ras van de afgebeelde persoon is op 
te maken. Dat lijkt mij overtrokken.

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