
Privacywetgeving



DEFINITIES & BASISPRINCIPES

Waar gaat het over?



General Data Protection Regulation of Algemene Verordening Gegevens-

bescherming

(25 mei 2018)

GDPR / AVG

Verwerking & bescherming van persoonsgegevens

Uitgangpunt: Persoonsgegevens niet verwerken
GDPR: uitzonderingen



Richtlijn bescherming 
persoonsgegevens

• Richtlijn (1995) niet 
aangepast aan nieuwe 
technologieën

• Fragmentatie en 
inconsistentie als gevolg 
van interpretaties in 28 
lidstaten

• Gebrek aan naleving door 
afwezigheid aan sancties

General data protection
regulation (GDPR)

• Aanpassing juridisch 
kader aan geglobaliseerde 
digitale samenleving

• Meer individuele rechten

• Meer verplichtingen voor 
organisaties

• Meer sancties & controle

Richtlijn vs. verordening



Persoonsgegevens

PERSOONSGEGEVENS
Alle informatie over een 

geïdentificeerde of identificeerbare 
natuurlijk personen

GEVOELIGE 
PERSOONSGEGEVENS

• Naam
• Foto
• Telefoonnummer
• Bankrekeningnummer
• E-mail adres
• IT (IP-adres, Mac adres, …)
• Nummerplaat

• Medische fiche
• Vingerafdruk/irisscan
• Strafblad
• Data m.b.t. etniciteit of ras
• Seksueel gerelateerde data
• Politieke voorkeur
• Religieuze/filosofische overtuiging
• Lidmaatschap vakbond

PSEUDONIEME PERSOONSGEGEVENS
Gegevens die niet kunnen worden gelinkt aan een specifiek individu zonder 

bijkomende informatie



Elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot 
persoonsgegevens.

Verwerking

Verzamelen
Vastleggen
Ordenen

Structureren
Opslaan

Bijwerken

Ter beschikking stellen
Samenbrengen

In verband brengen
Afschermen
Uitwisselen
Vernietigen

Wijzigen
Opvragen

Raadplegen
Gebruiken

Verstrekken
Verspreiden



Beveiliging

Wettelijk geen specifieke maatregelen opgelegd.
Algemeen: “Hoe gevoeliger de informatie, hoe sterker de beveiliging.”

Veiligheidsmaatregelen:

➢ Privacy policy / Cookie policy
➢ Interne richtlijnen
➢ Training personeel / vrijwilligers
➢ Anti-virus
➢ Encryptie
➢ Toegangsbeperking (need-to-know) 
➢ Verwijdering ongebruikte toestellen & software
➢ Clean desk
➢ BYOD-beleid
➢ Toegangscontrole (fysiek & digitaal)



Datalek

“Een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige 
wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de 

ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot 
doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.”

Voorbeeld:
• Hacking
• Inbraak
• Verlies of diefstal van kantoorlaptop/smartphone/USB
• Niet-geauthoriseerde toegang tot persoonsgegevens (intern/extern)
• Een e-mail naar een groot aantal bestemmelingen waarvan alle adressen 

zichtbaar zijn voor iedereen (niet in BCC)
• Een e-mail met persoonsgegevens naar de verkeerde bestemmeling



Datalek: melding!
Principe: Plicht tot melding binnen 72u na ontdekking datalek

Geen risico Risico Groot risico

Aan wie melden? Geen 
meldingsplicht; 
logboek 

Gegevens-
beschermings-
autoriteit;
logboek

Gegevens-
beschermings-
autoriteit + 
betrokkene(n);
logboek

Wat melden? Aard v/h 
datalek

Waarschijnlijke 
gevolgen + gegevens
data manager

Geschat aantal 
betrokkenen + 
categorieën van 
betrokkenen



Basisprincipes

Legaliteit Finaliteit

Proportionaliteit Transparantie

Veiligheid & 
confidentialiteit



Basisprincipes

Toestemming

Wettelijke verplichting

Taak van algemeen belang 
of uitoefening openbaar 

gezag

Noodzakelijk voor 
uitvoering van een 

overeenkomst

Bescherming van vitale 
belangen

Gerechtvaardigd belang 
van verantwoordelijke of 

van een derde

De verwerking van persoonsgegevens mag enkel plaatsvinden op basis 
van één (of meerdere) van de zes wettelijke grondslagen.



HOOFDROLSPELERS, RECHTEN 

& PLICHTEN

Wie is betrokken? 



De spelers
Europees Comité voor gegevensbescherming
 Consequente toepassing
 Samenwerking gegevensbeschermingautoriteiten binnen EU

Gegevensbeschermingautoriteit
 Toezicht op naleving
 SanctiesFunctionaris gegevensbescherming 

(Data protection officer)
 (verplichte) Verantwoordelijke binnen de onderneming
 Omzetting wetgeving in praktijk

Verwerkingsverantwoordelijke
 Bepaalt doel & middel van verwerking

Gegevensverwerker
 Actieve verwerking ten behoeve 
van verwerkingsverantwoordelijke

Betrokken individu



Rechten van de betrokkene

VerwijderingCorrectie

Beperking InformatieVerzet

Toegang

Overdraag-
baarheid

Een verzoek om persoonsgegevens te bekijken, verwijderen, corrigeren e.d. moet

binnen een termijn van 30 dagen worden behandeld.



Verwerkingsverantwoordelijke & 

verwerker

Actueel register verwerkingsactiviteiten
Uitzondering: < 250 mensen in dienst, tenzij:

» Gevoelige gegevens

» Risico voor rechten/vrijheden van betrokkene

» Gerechtelijke gegevens

» Niet-incidentiële verwerkingen (Personeelsbeheer, 
leveranciersbeheer, …) (!)

Algemene privacyverklaring

Beveiliging gegevens



Register (intern)

Inhoud:

• Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke

• De doeleinden

• De juridische basis: wettelijke verplichting, 
contractvervulling, legitiem belang van controller, 
toestemming, ...

• Gegevenscategorieën: werknemers, klanten, 
leveranciers, geïnteresseerde mensen, ...
en categorieën van persoonlijke gegevens: naam, adres, 
IP-adres, geboortedatum, ... 

• Categorieën van ontvangers: hostingprovider, 
cloudopslag, externe accountants, juridische autoriteiten, 
...

• Deadlines voor verschillende gegevenscategorieën 
verwijderen: boekhoudingsdocumenten voor 7 jaar, 
website-interesses voor 1 jaar, ...

• Algemene beschrijving van technische en 
organisatorische beveiligingsmaatregelen: codering, 
pseudonimisering, back-up, toegangscontrole, …

• Indien van toepassing: doorgifte van gegevens aan derde 
landen of internationale organisaties en passende 
waarborgen

Privacyverklaring (publiek)

Inhoud:

• Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke

• De doeleinden 

• De bewaartermijnen, of de criteria om deze te bepalen

• Recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking 
van de verwerking van de betrokkene.

• Het recht op bezwaar en gegevensoverdraagbaarheid 
van de betrokkene 

• Recht op indienen van klacht bij de toezichthoudende 
autoriteit

• Indien van toepassing: de gerechtvaardigde belangen die 
als rechtsgrond worden ingeroepen

• Indien van toepassing: de ontvangers of categorieën van 
ontvangers van de persoonsgegevens (met wie worden 
de gegevens gedeeld) 

• Indien van toepassing: doorgifte aan een derde land

• Indien toestemming als rechtsgrond werd gebruikt: 
mogelijkheid om deze toestemming in te trekken

• Indien van toepassing: Contractuele of wettelijke plicht 
om gegevens te verstrekken 



Functionaris 

gegevensbescherming

Vereisten Taken

✓Expertiseniveau
✓Vragen kunnen behandelen
✓Nodige middelen (tijd, financiering, 
persoonlijk, …)
✓Volledige autonomie
✓Geen belangenconflicten (geen 
CEO/CFO/COO)

✓Verantwoordelijke / verwerkers & diens 
werknemers informeren, opleiden, 
adviseren
✓Toezien op conformiteit met GDPR
✓Contactpunt en samenwerking met 
toezichthoudende autoriteit
✓…



Audit

Organisatie is verantwoordelijk voor naleving GDPR

Noodzaak om naleving te kunnen aantonen:

– Implementatie beleidsmaatregelen

– Periodieke review & evaluaties beschermingsmaatregelen

– Interne richtlijnen m.b.t. bescherming & verwerking 
persoonsgegevens

– Register verwerkingsactiviteiten / Privacyverklaring



Audit

Mogelijke sancties:

▪ Waarschuwing

▪ Berisping

▪ Bevel tot:

▪ Naleving verordening

▪ Mededeling inbreuk aan betrokkene(n)

▪ Rectificatie

▪ Inwilligen van bezwaar betrokkene(n)

▪ Verwerkingsbeperking of –verbod

▪ Administratieve geldboetes



Audit
Administratieve sancties: 
• Tot 10 miljoen euro of tot 2% wereldwijde jaarlijkse omzet vorig 

boekjaar*
• Tot 20 miljoen euro of tot 4% wereldwijde jaarlijkse omzet vorig 

boekjaar*
(*indien dit bedrag hoger is)

Grootte afhankelijk van:
-Aard, ernst & duur inbreuk
-Opzettelijkheid / nalatigheid
-Maatregelen verantwoordelijke
-Samenwerking met autoriteit
-Precedenten
-Categorie van persoonsgegevens
-Andere bezwarende / verzachtende omstandigheden



CONCLUSIE & VRAGEN

Eéntje om over na te denken…



“Examens en de inhoud ervan zijn persoonsgegevens. 
Ik heb het recht om een kopie van mijn examenresultaten te ontvangen.”

 Hof van Justitie heeft hier uiteindelijk uitspraak over moeten doen.

Examen weerspiegelt niet enkel het kennisniveau van de kandidaat,
maar ook bvb het handschrift, zodat dit persoonsgegevens zijn en de
kandidaat recht heeft op een kopie daarvan.

 Recht op inzage/kopie (zelfs wanneer geslaagd)



Je  werk t con fo rm de  GDPR  wetgev ing a l s…

❑ De privacy & GDPR besproken wordt met het bestuur en de vrijwilligers binnen de 

vereniging;

❑ Er een verantwoordelijke is aangesteld binnen de vereniging m.b.t. GDPR;

❑ Er een register werd opgesteld met alle verwerkingsactiviteiten;

❑ Er een geschreven overeenkomst bestaat met alle verwerkers waarmee de organisatie

samenwerkt;

❑ De persoonsgegevens in het bezit van je organisatie voldoende beveiligd worden;

❑ Enkel die gegevens verzameld worden die noodzakelijk zijn voor de doelstellingen

van de vereniging;

❑ Er actief toestemming wordt gevraagd bij de verzameling van persoonsgegevens

indien nodig;

❑ De persoonsgegvens enkel bewaard worden zolang dit nodig is;

❑ Er duidelijk wordt gecommuniceerd over het gebruik van persoonsgegevens (o.a. via 

een privacyverklaring);

❑ Er snel gereageerd kan worden bij vragen van leden over het gebruik van hun

gegevens;

❑ Er onmiddellijk gereageerd kan worden bij het verlies / het lekken van 

persoonsgegevens.



VRAGEN?


