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• Geautomatiseerde besluitvorming
o Het nemen van besluiten met technologische 

middelen, mogelijk met menselijke 
tussenkomst. 

• Uitsluitend geautomatiseerde besluitvorming
o Het nemen van besluiten met technologische 

middelen en zonder menselijke tussenkomst. 
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• Omschrijving van profilering 
o Het verzamelen van informatie over een persoon en het evalueren van diens 

kenmerken of gedragspatronen om deze persoon in een bepaalde categorie of 
groep te plaatsen, met name om zijn: (i) vermogen om een taak uit te voeren, (ii) 
interesses; of (iii) waarschijnlijk gedrag; te analyseren of te voorspellen.

• Elementen profilering
o Geautomatiseerde vorm van verwerking;
o Die betrekking heeft op persoonsgegevens; en
o Het doel van de profilering is het evalueren van persoonlijke aspecten van een 

natuurlijk persoon.

FYI: ongeacht wel of geen menselijke tussenkomst
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Specifieke vereisten m.b.t. profilering

DM Absoluut recht van bezwaar, ook i.g.v. profilering die betrekking heeft 
op DM (art. 21 AVG)

Kinderen Kinderen hebben recht op specifieke bescherming met name bij het 
opstellen van persoonlijkheids- of gebruikersprofielen (art. 8; o. 38 AVG)
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Specifieke vereisten (U)GB en profilering

DPIA Vereist i.g.v. systematische en uitgebreide beoordeling van persoonlijke aspecten van natuurlijke 
personen, die is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, en waarop 
besluiten worden gebaseerd waaraan voor de natuurlijke persoon rechtsgevolgen zijn verbonden of 
die de natuurlijke persoon op vergelijkbare wijze wezenlijk treffen (art. 35 AVG)

Informatie Over (i) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering i.d.z.v. 
art. 22(1) en (4) en tenminste in die gevallen; (ii) nuttige informatie over de onderliggende logica; en 
(iii) het belang en de verwachte gevolgen van de deze verwerking  (art. 13/14 AVG)
O. 60: “Voorts moet de betrokkene worden geïnformeerd over het bestaan van profilering en de 
gevolgen daarvan. ”

Inzage Idem (art. 15 AVG)
- O. 63: “welke logica er ten grondslag ligt aan een eventuele automatische verwerking van de 

persoonsgegevens en, ten minste wanneer de verwerking op profilering is gebaseerd, wat de 
gevolgen van een dergelijke verwerking zijn”

UGB/ 
profiling

- Verbod op uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerde 
besluitvorming waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden of die de betrokkene anderszins in 
aanmerkelijke mate treft art. 22 AVG)
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Recht op nuttige informatie (art. 13/14 AVG; WP 251)

Nuttige informatie over de onderliggende logica:
- Niet noodzakelijkerwijs een ingewikkelde toelichting over de gebruikte algoritmen of een 

uiteenzetting van het volledige algoritme. 
- De verstrekte informatie moet echter volledig genoeg zijn voor de betrokkene om de redenen van 

het besluit te kunnen begrijpen.
- Gedetailleerde informatie over de belangrijkste kenmerken die bij de besluitvorming in 

beschouwing worden genomen, de bron van deze informatie en het belang ervan. 
Bijvoorbeeld:
- De gegevenscategorieën die worden gebruikt in het profilerings- of besluitvormingsproces;
- De redenen waarom deze categorieën relevant worden geacht;
- De manier waarop de in het geautomatiseerde besluitvormingsproces gebruikte profielen worden 

samengesteld, met inbegrip van statistieken die in de analyse worden gebruikt;
- De redenen waarom dit profiel relevant is voor het geautomatiseerde besluitvormingsproces; en
- De manier waarop het voor een besluit over de betrokkene wordt gebruikt.
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Verbod UGB, waaronder profilering (art. 22 AVG)

Hoofdregel
Het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking 
(incl. profilering) gebaseerd besluit waaraan voor betrokkene rechtsgevolgen zijn verbonden 
of dat hem anderszins in aanmerkelijke mate treft.

Uitzonderingen

a) Noodzakelijk i.h.k.v. de uitvoering van een overeenkomst tussen betrokkene en 
verwerkingsverantwoordelijke;

b) Toegestaan o.g.v. wettelijke bepaling; of
c) Berust op uitdrukkelijke toestemming van betrokkene.

Ad a) en b) Voornoemde uitzonderingen zijn niet van toepassing als het besluiten betreft die zijn 
gebaseerd op bijzondere categorieën van persoonsgegevens 

Ad a) en c) Passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde 
belangen van de betrokkene vereist. 
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Passende maatregelen i.g.v. uitsluitend geautomatiseerde besluitvorming (art. 22 AVG)

Minimum Dat de betrokkene het recht heeft: 
1. Op menselijke tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke, 
2. Om zijn standpunt kenbaar te maken, en 
3. Om het besluit aan te vechten. 

Andere 
suggesties 
WP251

• Gegevensverzamelingen regelmatig beoordelen om te controleren of geen sprake is van vooroordelen, en 
manieren ontwikkelen om nadelige elementen, waaronder overmatig vertrouwen in verbanden, aan te 
pakken.

• Systemen hanteren die algoritmen automatisch controleren. 
• Evaluatie van algoritmen: het testen van de gebruikte en door machinaal lerende systemen ontwikkelde 

algoritmen om te bewijzen dat ze daadwerkelijk functioneren zoals bedoeld en geen discriminerende, 
onjuiste of ongerechtvaardigde resultaten genereren.

• Regelmatige beoordelingen van de nauwkeurigheid en relevantie van geautomatiseerde besluitvorming, met 
inbegrip van profilering.

• Auditors vereiste informatie verstrekken over werking algoritme of machinaal lerende systeem.
• Hoge mate van transparantie, zoals: visualisatie- en interactieve technieken en gebruik van een mechanisme 

waarmee betrokkenen hun profiel kunnen controleren.
• Contractuele waarborgen verkrijgen voor algoritmen van derden die bewijzen dat evaluaties en tests zijn 

uitgevoerd en het algoritme aan de overeengekomen normen voldoet.
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• Achtergrond lopende procedures
• Beschikkingen geautomatiseerde besluitvorming
• ‘aanmerkelijk effect’ & ‘betekenisvolle menselijke 

tussenkomst’





Geautomatiseerde deactivering



9- Automated decision-making
We use personal data to make automated decisions relating to the use of our services. This includes:
Enabling dynamic pricing, in which the price of a trip or the delivery fee for Uber Eats orders is determined 
based on constantly varying factors such as the estimated time and distance, the predicted route, estimated 
traffic, and the number of riders and drivers using Uber at a given moment.

Matching available drivers and couriers to users requesting services. Users can be matched based on 
availability, proximity and other factors. Please see here for further information about our matching process.

Determining driver and courier ratings, and deactivating drivers, riders and couriers with low ratings. For more 
information about how ratings are determined and used, please see here for rider ratings, here for driver 
ratings, and here for courier ratings. Please also see the section below entitled “Ratings look-up” for further 
information.

Deactivating users who are identified as having engaged in fraud or activities that may otherwise harm Uber, 
its users or others. In some cases, such as when a user is determined to be abusing Uber’s referral 
programme, such behaviour may result in automatic deactivation.

Using driver location information, and communications between riders and drivers, to identify cancellation 
fees earned or induced through fraud. For example, if we determine by using such information that a driver is 
delaying a rider pick-up in order to induce a cancellation, we will not charge the rider a cancellation fee and 
we will adjust the amounts paid to the driver to omit such a fee. To object to such adjustment, please contact 
Uber customer support.



Procedures transparantie
- Uber chauffeurs v. Uber I (algemeen inzakeverzoek) (beschikking 11 

maart 2021)

- Uber chauffeurs v. Uber II (inzage geautomatiseerde deactivering) 
(beschikking 11 maart 2021)

- Ola chauffeurs v. Ola Cabs (algemeen inzageverzoek) (beschikking 11 
maart 2021)

See https://ekker.legal/2021/03/13/dutch-court-rules-on-data-
transparency-for-uber-and-ola-drivers/

Procedures geautomatiseerde deactivering (art. 22 GDPR)
- Uber chauffeurs v. Uber III (verstekvonnis 24 februari 2021).

- Uber chauffeurs v. Uber IV (civiele procedure, nog aanhangig).



Verstekvonnis geautomatiseerde deactivering

- VVR: besluiten Uber aangaande schending voorwaarden / frauduleuze 
handelingen zijn besluiten in de zin van art. 22 AVG. 

- Geautomatiseerde besluiten vernietigd.

- Bevel om deactivering ongedaan te maken.

- Dwangsom € 5000 per dag, schadevergoeding van € 100.474. 

Rechtbank Amsterdam, 24 februari 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:1415

Zie GDPRhub: https://gdprhub.eu/index.php?title=Rb._Amsterdam_-
_C/13/696010_/_HA_ZA_21-81



Uber chauffeurs v. Uber I
(Algemeen inzageverzoek)

Hoewel het voor de hand ligt dat het batched-matching-systeem en het upfront-pricing-systeem een zekere 
invloed zullen hebben op de uitvoering van de overeenkomst tussen Uber en de chauffeur is niet gebleken 
dat sprake is van een rechtsgevolg of een aanmerkelijk effect , zoals bedoeld in de Richtsnoeren. Nu artikel 
15 lid 1 onder h AVG enkel betrekking heeft op dergelijke besluiten wordt het verzoek onder I (iv) 
afgewezen. (4.67).

Kanttekeningen

- Invloed op gedrag, financiele en arbeidsomstandigheden

- Zie Uber Privacy Policy



Uber chauffeurs v. Uber II
(Inzageverzoek geautomatiseerde deactivering)

Inzage in geautomatiseerde deactivering

• Uber heeft onweersproken gesteld dat dit besluit [tot deactivering] door (minimaal) twee 
werknemers van het Risk-team is genomen op basis van een onderzoek dat door een 
werknemer is verricht naar aanleiding van fraudesignalen. […] Daarmee is in alle gevallen 
sprake geweest van betekenisvolle menselijke tussenkomst zoals bedoeld in de Richtsnoeren.
(r.o. 4.24).

Kanttekeningen

- Niet getoetst aan criteria EDPB / ICO voor betekenisvolle menselijke tussenkomst.



Uber chauffeurs v. Uber II
(Inzageverzoek geautomatiseerde deactivering)

Inzage in gegevens die hebben geleid tot deactivering

• Uber moet op grond van artikel 15 AVG inzage geven in de persoonsgegevens van verzoekers 
voor zover die ten grondslag hebben gelegen aan het besluit tot deactivering van hun 
accounts, op zodanige wijze dat zij in staat zijn de juistheid en rechtmatigheid van de 
verwerking van hun persoonsgegevens te controleren. (r.o. 29)



Ola chauffeurs v. Ola Cabs
(Algemeen inzageverzoek)

Fraud probability score:
• De ‘fraud probability score’ is een vorm van profilering in de zin van artikel 4 onderdeel 4 AVG. Bevat immers 

een risicoprofiel waarmee een voorspelling wordt gedaan over gedrag en betrouwbaarheid chauffeurs.
• Niet gebleken dat op basis van dit risicoprofiel geautomatiseerde beslissingen zijn genomen. Dat neemt niet 

weg dat Ola inzage moet verstrekken in de persoonsgegevens van [verzoekers] die zij heeft gebruikt om het 
risicoprofiel op te stellen en gegevens moet verschaffen over de segmenten waarin [verzoekers] zijn ingedeeld, 
zodat [verzoekers] kunnen controleren of die gegevens juist zijn (zie hiervoor onder 4.36).

Kanttekeningen
- Fraud probability score wordt gebruikt voor ‘pricing’. 

Earning profile / toedelen van ritten
• Geen aanmerkelijk effect (r.o. 4.47 / 4.50) dus geen geautomatiseerde besluitvorming.



Ola chauffeurs v. Ola Cabs
(Algemeen inzageverzoek)

Opleggen van kortingen en boetes

• beslissing om een korting of boete op te leggen heeft effecten die belangrijk genoeg zijn om aandacht te 
verdienen en die het gedrag of de keuzes van de betrokken persoon in aanmerkelijke mate treffen zoals 
bedoeld in de Richtsnoeren. Immers, een dergelijke beslissing leidt tot een sanctie waardoor de rechten 
van [verzoekers] uit hoofde van de overeenkomst met Ola worden beïnvloed. 

• Ola moet informatie verstrekken waarmee de gemaakte keuzes, gebruikte gegevens en aannames op 
basis waarvan de geautomatiseerde beslissing wordt genomen inzichtelijk en controleerbaar zijn. Ola 
moet de belangrijkste beoordelingscriteria en de rol hiervan op het geautomatiseerde besluit aan 
[verzoekers] meedelen, zodat zij kunnen begrijpen op grond van welke criteria de besluiten zijn genomen 
en zij in staat zijn de juistheid en rechtmatigheid van de gegevensverwerking te controleren. (r.o. 4.52).



ICO guidelines

https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-
gdpr/automated-decision-making-and-profiling/



anton@ekker.legal
06-43775335

Wil je op mijn Uber mailing list? 
Stuur dan even een mailtje. 

mailto:anton@ekker.legal
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