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Nationale wetgeving

• Artikel 10 Grondwet
• Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”) > AVG en 

invoeringswet AVG
• Telecommunicatiewet
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Europese Wetgeving

• Artikel 8 EVRM & Artikel 7 en 8 Handvest van de grondrechten 
van de EU

• Privacy Richtlijn  > Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG)
• Bescherming persoonsgegevens in het algemeen

• ePrivacy Richtlijn  > voorstel voor een ePrivacy Verordening
• Cookies
• Spam
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l Definitieve tekst van de AVG is op 4 mei 2016 gepubliceerd

l Vanaf 25 mei 2018 van toepassing

l Organisaties hebben nog ongeveer drie maanden de tijd om de 
bedrijfsvoering in overeenstemming te brengen met de AVG

Tijdlijn AVG
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Inhoud AVG

• Eén wet in Europa met brede, extra-territoriale toepassing
• Sterkere rechten betrokkene
• Zwaardere plichten verantwoordelijke
• Hoge boetes
• Meer verplichtingen verwerker
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• Persoonsgegeven: alle informatie betreffende een 
geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon

• Identificeerbaar: wordt beschouwd een persoon die direct of 
indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder aan de hand 
van een identificatiemiddel, zoals een naam, een 
identificatienummer (…)”

• Anonimiseren is onomkeerbaar, waarbij na toepassing ervan 
herleiden van gegevens tot individuen niet meer mogelijk is
• Anonimiseren ≠ pseudonimiseren

Persoonsgegeven
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• Naam, adres, woonplaats
• E-mailadres / IP-adres
• Bankrekeningnummer
• Arbeidsgeschiedenis
• Voorkeuren / interesses
• Locatiegegevens
• Waarde oordelen / meningen
• Gegevens verzameld met tracking cookies

Voorbeelden persoonsgegevens
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• Bijzonder persoonsgegeven: persoonsgegevens betreffende 
iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke 
gezindheid, gezondheid, seksuele leven, alsmede 
persoonsgegevens betreffende het lidmaatschap van een 
vakvereniging is verboden behoudens het bepaalde in deze 
paragraaf. Hetzelfde geldt voor strafrechtelijke persoonsgegevens 
en persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in 
verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag.

• BSN

Bijzondere persoonsgegevens
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• Verwerken: vrijwel alle handelingen, waaronder vernietigen
• Betrokkene: persoon waarop de gegevens betrekking hebben
• Verantwoordelijke: stelt doel en middelen vast voor verwerking 
• Bewerker / verwerker: verwerkt persoonsgegevens ten behoeve 

van de voor de verwerking verantwoordelijke

Begrippenkader
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• Rechtmatig, behoorlijk, transparant
• Doelbinding en verenigbaarheid
• Gegevensminimalisatie
• Juistheid
• Opslagbeperking
• Integriteit en vertrouwelijkheid
• Verantwoordingsplicht

Regels voor gebruik persoonsgegevens
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Uitputtende verwerkingsgronden

Ondubbelzinnige toestemming
Uitvoering overeenkomst
Wettelijke plicht
Vitale belangen
Taak van algemeen belang
Gerechtvaardigd belang
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• Identiteit en contactgegevens verantwoordelijke (&FG)
• Doeleinden en grondslagen (gerechtvaardigd belang)
• (Categorieën) ontvangers
• Evt. voornemen doorgifte buiten EU & maatregelen
• (Criteria voor bepaling) bewaartermijnen
• Recht op inzage/rectificatie/wissen/bezwaar/overdracht
• Recht op intrekken toestemming
• Evt. plicht tot verstrekken en mogelijkheden om niet te doen
• Evt. bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Informatieplichten
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• Persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is 
voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.

• Persoonsgegevens mogen langer worden opgeslagen alleen met het oog op
• Archivering in het algemeen belang
• Wetenschappelijk of historisch onderzoek
• Statistische doeleinden

Minimaal / opslagbeperking
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• Recht op beperking verwerking
• Recht om vergeten te worden
• Recht op dataportabiliteit
• Recht op (meer) informatie
• Verbod geautomatiseerde besluitvorming
• (Granulaire) toestemming

Versterking rechten betrokkenen 1/2
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• Meldplicht datalekken
• Privacy by design & privacy by default
• Privacy Impact Assessment
• Etc.

Versterking rechten betrokkenen 2/2
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RTBF

• De gegevens zijn niet langer nodig
• De betrokkene trekt toestemming in en er is geen andere 

rechtsgrond
• De betrokkene maakt bezwaar tegen direct marketing of 

verwerking ogv gerechtvaardigd belang
• De gegevens zijn onrechtmatig verwerkt
• Er is een wettelijk plicht om te wissen
• Het gaat om rechtstreeks aanbod van online diensten aan 

kinderen
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• Hoge boetes
• Meldplicht datalekken
• Functionaris gegevensbescherming

Verzwaarde verantwoordelijkheden 1/2
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• Privacy impact assessment
• Documentatieplicht
• Voorwaarden voor toestemming
• “Privacy by design”/”privacy by default”
• Doorgifte persoonsgegevens aan overheden buiten EU 

Verzwaarde verantwoordelijkheden 2/2
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• Verwerking houdt waarschijnlijk hoog risico in voor rechten en 
vrijheden natuurlijke personen

• Gelet op aard en omvang, context en doeleinden
• Vooral als nieuwe technologie wordt gebruikt

Data Protection Impact Assessment
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l Verwerker heeft meer zelfstandige plichten onder AVG
l Alleen op instructie verantwoorlijke verwerken
l Passende beveiligingmaatregelen treffen
l Verantwoordelijke in kennis stellen van onrechtmatige

instructies
l Bijstand verlenen aan verantwoordelijke bij nakoming plichten

(bv wissen gegevens en recht van beperking)
l Registerplicht
l Zelfstandig aansprakelijk voor schade

Verwerker
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l Autoriteit Persoonsgegevens
l Boetebevoegdheid tot max. € 820.000,- of 10% jaaromzet

l Wordt max. € 20 miljoen / 4% wereldwijde omzet

l Last onder dwangsom
l Bedrijfsbezoek / onderzoek
l Publicatie onderzoek / oordeel

Handhaving







25

Cookies (Telecommunicatiewet)
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• Hashing is beveiligingsmaatregel ≠ anonimisering
• Gehashte e-mailadressen zijn persoonsgegevens

• Facebook verwerker? 
• Verwerkersovereenkomst
• Facebook gebruikt e-mailadressen niet voor eigen doeleinden?

• Indien geen verwerker, grondslag nodig: 
• Toestemming
• Gerechtvaardigd belang (accepteert AP niet)

Delen e-mailadressen met Facebook
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- Actieve handeling (opt-in)
- Toestemming moet vrij, specifiek en geïnformeerd zijn
- Toestemming is niet vrij indien voor het uitvoeren van een 

overeenkomst/dienst toestemming voor het gebruik van 
persoonsgegevens vereist is dat niet noodzakelijk is voor de 
dienst (geen bundeling)

- Klant moet er nadrukkelijk op worden gewezen dat 
toestemming te allen tijde kan worden ingetrokken (intrekken 
even eenvoudig als geven)

- Toestemming moet door verantwoordelijke kunnen worden 
aangetoond  bij verzoek Autoriteit Persoonsgegevens

Geldige grondslag:
Toestemming
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Grondslag: toestemming
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• Cookies: techniek voor opslaan of uitlezen van informatie op de 
randapparatuur van eindgebruiker
• (flash)cookies, java scripts, device fingerprints etc

• Alleen met voorafgaande geïnformeerde toestemming (opt-in)
• Tenzij 
• Functioneel 
• Analytische cookies met geringe privacy impact

• Tracking cookies: vermoeden persoonsgegevens

Cookies (Telecommunicatiewet)
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• Toestemming door actieve handeling
• Geen cookies totdat die handeling is verricht
• Voorstel ePrivacy Verordening
• Verbod op tracking walls?

Cookies
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• E-mail: 
• Alleen met voorafgaande geïnformeerde toestemming (opt-in)
• Tenzij bestaande klantrelatie (soft-opt-in)
• Altijd mogelijkheid tot verzet bieden (opt-out)

Direct marketing (Telecommunicatiewet)
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• Informatie verstrekken over gebruik persoonsgegevens (privacy 
statement)

• Vóór het moment van verkrijging
• O.a. welke gegevens voor welke doeleinden en door wie?
• Niet verder gebruiken voor doeleinden die onverenigbaar zijn

• Toestemming nodig?

Aanmeld-/ bestelprocedure







1. Wijs de verantwoordelijke personen aan en stel – zo nodig – een 
Functionaris voor Gegevensbescherming (“FG”) aan. 

2. Breng verwerkingen van persoonsgegevens in kaart en maak een 
gap analysis. 

3. Voer, indien nodig, een DPIA uit. 
4. Voer een dataminimalisatiebeleid in (bepaal uw 

bewaartermijnen). 
5. Leg een register/administratie aan en documenteer uw 

verwerkingen. 
6. Pas uw beveiligingsbeleid aan en pas Privacy by Design en 

Privacy by Default toe. 

Stappen 1-6



7. Implementeer tools om de nieuwe rechten van betrokkenen te 
respecteren. 

8. Pas uw privacy policy aan. 
9. Stel een protocol datalekken op en houd een register bij. 
10. Check uw verwerkers en verwerkersovereenkomsten. 
11. Pas uw registration flow aan om rechtsgeldig toestemming te 

krijgen. 
12. Bepaal onder welke toezichthouder u valt.

Stappen 7-12
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