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Originele werkwijze inzage of wissing verzoek DPG Media

• Bij ontvangst van een inzage of wissing verzoek vroeg DPG betrokkene altijd om 

een kopie van een identiteitsbewijs. Dit gold niet voor een verzoek via het online-

portaal. De werkwijze via het portaal valt daarom niet onder de boete.

• Bij een online ingevuld formulier, werd daarop meteen automatisch gevraagd om 

een kopie van een identiteitsbewijs. Bij een verzoek per e-mail, werd door DPG per 

e-mail gevraagd om een kopie van het identiteitsbewijs. DPG nam een verzoek pas 

in behandeling, nadat een kopie van een identiteitsbewijs was verstrekt.

• In de communicatie met betrokkenen werd het afschermen van de kopie níet door 

DPG aangegeven als een (aanbevolen) mogelijkheid. 
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Aanpassingen werkwijze DPG Media

• Met de overgang van Sanoma naar DPG Media op 20 april 2020 is de originele 

werkwijze voortgezet door DPG Media

• Op 17 december 2020 is door de AP vastgesteld dat DPG niet langer vraagt om een 

kopie van een identiteitsbewijs bij een verzoek om inzage in of wissing van 

persoonsgegevens buiten de inlogomgeving van een account. DPG stuurt sindsdien 

een verificatiemail om de identiteit van een verzoeker te kunnen vaststellen.

• Op 18 juni 2021 staat in het privacy- en cookiebeleid van DPG nog aangegeven dat 

DPG om een geldig identiteitsbewijs vraagt aan degene die zijn rechten wil uit 

oefenen.

• De privacyverklaring overeenkomstig deze nieuwe werkwijze is aangepast en 

gepubliceerd op 18 oktober 2021
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Juridisch kader

De verwerkingsverantwoordelijke dient

- de uitoefening van de rechten van de betrokkene van art. 15 tot en met 22 AVG te 

faciliteren (art. 12 lid 2 AVG). Hieronder vallen het recht op inzage (art. 15 AVG) en 

het recht op wissing (art. 17 AVG) 

- een regeling te hebben om de betrokkenen in staat te stellen hun rechten 

gemakkelijker en eenvoudig uit te oefenen. Hierbij mogen geen onnodige 

drempels worden opwerpen voor betrokkenen. 

Wanneer een verwerkingsverantwoordelijke beleid heeft dat de uitoefening van de 

genoemde rechten belemmert en dit beleid actief uitdraagt, kan er sprake zijn van 

overtreding van artikel 12, tweede lid, van de AVG. 2
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Verweer DPG Media

DPG stelt dat artikel 12 lid 6 AVG rechtvaardigt om door middel van een kopie van een 

identiteitsbewijs de identiteit van betrokkenen vast te stellen, voorafgaand aan de 

inzage in of het wissen. DPG zag geen andere wijze van vaststelling van de identiteit. 

In alle gevallen werd na ontvangst van het verzoek gevraagd om een kopie van het 

identiteitsbewijs. Dit om te voorkomen dat bij inzageverzoeken gegevens bij een 

persoon terechtkwamen die niet over deze gegevens behoorde te beschikken
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Conclusie AP wijze van identificatie

Het is onevenredig om een kopie van een identiteitsbewijs te vereisen als de identiteit 

van de betrokkene op een andere manier kan worden geverifieerd. Bovendien vormt 

de verwerking van kopieën van identiteitsbewijzen een groot risico voor de veiligheid 

van persoonsgegevens. 

Daarnaast kan de verwerkingsverantwoordelijke er niet zeker van zijn dat de kopie 

authentiek is en de eigenaar van de identiteitskaart daadwerkelijk de verzoeker is, 

door bijvoorbeeld (ongeoorloofde) toegang tot identiteitsbewijzen door huisgenoten 

en vervalste kopieën van identiteitsbewijzen

De AP wil in het bijzonder opmerken dat de door DPG gehanteerde voorwaarde tot 

het overleggen van een kopie van een identiteitsbewijs bij een verzoek van een 

betrokkene niet in verhouding stond tot de aard en hoeveelheid persoonsgegevens 

waaromtrent een verzoek werd gedaan. Bovendien mogen organisaties alleen het 

Burgerservicenummer verwerken als dit in een specifieke wet is bepaald. 
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Eisen verificatie identiteit 

Het verifiëren van de identiteit van een natuurlijk persoon die een verzoek om inzage 

of wissing doet, is een belangrijk onderdeel van art. 12 lid 2 AVG (passende beveiliging 

onder meer tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking)

Eisen controle identiteit:

- Beginsel gegevensminimalisatie (art 5 lid 1 sub c AVG)

- Gevraagde gegevens moeten toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat 

noodzakelijk is voor de doeleinden

- Beginselen proportionaliteit en subsidiariteit

- Gegevens moeten in verhouding staan met doel (proportionaliteit)

- Het doel kan niet op een minder nadelige, minder ingrijpende wijze worden 

verwezenlijkt (subsidiariteit)

Kortom: Gebruik bij de verificatie persoonsgegevens waarover je beschikt, zo weinig 

mogelijk en passend bij het doel. 
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Verifiëren identiteit, nadere controle

Als ondanks de in eerste instantie gevraagde en verstrekte persoonsgegevens er 

alsnog redenen zijn om te twijfelen aan de identiteit, kan in individuele gevallen 

aanvullende gegevens gevraagd worden. Er moet wel aangetoond kunnen worden dat 

het noodzakelijk is. 

Maar ook hier geldt dat de verwerkingsverantwoordelijke slechts die (aanvullende) 

informatie mag opvragen die noodzakelijk is. Ook hier gelden de eerder genoemde 

beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. 
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Boete

- Gebaseerd op de Boetebeleidsregels. Overtreding van art. 12 lid 2 AVG valt in 

categorie III met een basisboete van € 525.000,-

- De AP vindt dat er sprake is van een ernstige inbreuk, waarin de rechten van 

betrokkene onvoldoende zijn gefaciliteerd

- Een berisping wordt daarom onvoldoende doeltreffend, niet evenredig en 

evenmin afschrikkend bevonden

- Voor het AP weegt zwaar mee dat verzoeken niet in behandeling werden genomen 

zonder kopie ID. Betrokkene moet niet alleen veel persoonsgegevens, maar ook 

zeer gevoelige informatie verstrekken

- Ook het stelselmatige karakter weegt de AP mee

- Ondanks dat DPG per 17 dec 2020 niet langer vraagt om een kopie ID, wordt het 

privacybeleid pas op 18 dec 2021 op de website aangepast

- Het betrof enkele honderden betrokkenen 

- AP ziet geen reden de basisboete te verhogen of te verlagen. Gezien de financiële 

omvang van DPG vindt de AP de hoogte van de boete gepast en afschrikkend
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