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Privacyregelgeving 

• EVRM en Grondwet 

 

• Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) 

 

• Bijzondere wetten  

 

• Algemene Verordening Gegevensbescherming 

 van toepassing vanaf 25 mei 2018 
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Persoonsgegeven: wat is dat? 

Begrippen 

Persoonsgegeven (art. 1 sub a Wbp – 4 sub 1 AVG)  

alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare 
natuurlijke persoon 
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Bijzondere persoonsgegevens 

Art. 16 Wbp – art. 9 en 10 AVG 
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Gegevens omtrent:  

• ras 

• gezondheid 

• levensovertuiging/religie 

• politieke opvattingen 

• lidmaatschap vakbond 

• seksueel gedrag 

• strafrechtelijke veroordelingen/strafbare feiten 

• burgerservicenummer (BSN) 

 
Voor bijzondere persoonsgegevens geldt een verbod op 
verwerking, tenzij sprake is van een wettelijke 
uitzondering (art. 17-23 Wbp en art. 9 AVG) 
 



Verwerking van persoonsgegevens 

Verwerking (art. 1 sub b 

Wbp – 4 sub 2 AVG) 

elke handeling met 
betrekking tot 
persoonsgegevens 

 

5 

Denk aan: 
- Personeelsadministratie 
- Salarisadministratie 
- Klantenadministratie 
- Website verwerkingen 
- Telefooncentrale 
- Marketingacties 
- Cameratoezicht 
 

Begrippen 



(Verwerkings)verantwoordelijke 

Begrippen 

Verantwoordelijke (art. 1 sub d Wbp – 4 sub 7 AVG) 

Degene die, alleen of samen met anderen, het doel 
van en de middelen voor de verwerking van 
persoonsgegevens vaststelt. 
 

Bijvoorbeeld: werkgever, uitzendbureau, 
verzekeraar, bank, … 
 

Meerdere verantwoordelijken? Afspraken nodig! 
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Bewerker/verwerker 

Bewerker (art. 1 sub e Wbp – 4 sub 8 AVG) 

Degene die ten behoeve van de verantwoordelijke 
persoonsgegevens verwerkt. 
 

Bijvoorbeeld: salarisadministratiekantoor, IT-
leverancier, cloud provider 
 

De verantwoordelijke moet een 
bewerkersovereenkomst sluiten met alle bewerkers 
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Begrippen  



Grondslag 

Basisbeginselen 

Grondslag (rechtmatigheid) (art. 8 Wbp – 6 AVG) 

• ondubbelzinnige toestemming  

• uitvoering overeenkomst 

• wettelijke verplichting 

• vitaal belang betrokkene of ander persoon 

• publiekrechtelijke taak 

• gerechtvaardigd belang 

  

Let op: niet meer gegevens dan noodzakelijk! 
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https://pixabay.com/nl/waarschuwing-aandacht-verkeersbord-146916/


Doel en doelbinding 

Basisbeginselen 

Doel en doelbinding (art. 7, 9 Wbp – 5 sub 1 b AVG) 

• welbepaald 

• uitdrukkelijk omschreven 

• gerechtvaardigd  

• verwerking moet verenigbaar  

 zijn met het doel 
 

 

 

Let op: doel bepaalt de ruimte van verwerking! 
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Informatieplicht 

Basisbeginselen 

Informatieverstrekking (art. 33/34 Wbp, 12 t/m 14 AVG) 

in duidelijke en eenvoudige taal in een gemakkelijk 
toegankelijke vorm verstrekken van informatie over: 

• identiteit en contactgegevens (FG) 

• welke persoonsgegevens 

• doeleinden en grondslag (gerechtvaardigd belang) 

• verstrekking aan derden  

• doorgifte buiten de EU 

• bewaarcriteria  

• rechten betrokkene 

• profilering  
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https://pixabay.com/nl/waarschuwing-aandacht-verkeersbord-146916/


Beveiliging en meldplicht datalekken 

Handhavingsprioriteit Autoriteit Persoonsgegevens 

11 



Beveiliging 
 Basisbeginselen 

Risicogericht beveiligingsniveau (art. 13 Wbp - 32 AVG) 

Passende technische en organisatorische maatregelen tegen 
verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens 

Passend? Richtsnoeren AP (afb. p. 17/18) en AVG 

Plan-do-check-act: 

 

 

 

 

 

Beveiligingsbeleid noodzakelijk 
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Meldplicht datalekken 

In Nederland vanaf 1 januari 2016 

Meldplicht AP en informeren betrokkenen (art. 34a 

Wbp – 33/34 AVG) 

Iedere verantwoordelijke moet : 

• binnen 72 uur een inbreuk op de beveiliging die 
ernstig nadelige gevolgen (kan) hebben voor de 
bescherming van de persoonsgegevens melden bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens (AP) 
 

• onverwijld betrokkenen informeren indien een inbreuk 
op de beveiliging waarschijnlijk ongunstige 
gevolgen heeft voor diens persoonlijke levenssfeer 
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Datalek? 
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Door ransomware is het 
klantenbestand versleuteld 



Datalek? 

Procedure en afspraken nodig! 

15 

Een email met adresgegevens 
wordt naar de verkeerde 
ontvanger verstuurd 

Alle medewerkers kunnen bij de 
personeelsdossiers 

https://pixabay.com/nl/computers-monitoren-het-computer-332238/


Algemene Verordening Gegevensbescherming 

Relevante wijzigingen 

• Verantwoordingsplicht (art. 5 AVG) 

• Documentatieplicht (art. 30 AVG) 

• Functionaris voor de Gegevensbescherming (art. 

35-37 AVG) 

• Rol en afspraken bewerkers (art. 28 AVG) 

• Transparantie en informatieplicht (art. 12-14 AVG) 

• Rechten van betrokkenen (art. 15-22 AVG) 

• Beveiliging en meldplicht datalekken  

 (art. 32-34 AVG) 

• Boetes (art. 79 + 79b AVG) 
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Eerste stappen naar “privacy compliance” 

25 mei 2018 is niet ver weg 

Inventarisatie gegevensverwerkingen (register opstellen) 

• Databestanden   

• Gegevensuitwisseling 

• Soorten verwerking (aard persoonsgegevens) 

Vaststellen rol (verantwoordelijke/bewerker) 

• Voor eigen doeleinden 

• Ten behoeve van derde 

• Combinatie  

Check huidige documentatie, overeenkomsten en maatregelen 

• Bewerkersovereenkomsten 

• Beveiligingsbeleid 

• Privacyverklaring(en) 

• Privacybeleid (protocol) 
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Wat zijn de risico’s 

Nu en vanaf mei 2018 

Sancties nu: 

• Bestuursdwang of bestuurlijke boete 

• Bestuurdersaansprakelijkheid 

• Civiele aansprakelijkheid 

• Boete oplopend tot € 820.000 

• Strafrechtelijke boete of gevangenisstraf 

Hoogte boete onder de AVG: 

• Oplopend tot € 20.000.000 

Reputatieschade 
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Contact 
Monique Hennekens 

024 – 382 83 29 

m.hennekens@hekkelman.nl 

 
 

 


