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Programma 

• De AVG: hoe zit het eigenlijk? 

 

• Wat heeft de Autoriteit Persoonsgegevens tot 

nu toe gedaan? 

 

• Wat gebeurt er in de praktijk? 

 

• Vragen en discussie 
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De AVG:  

hoe zit het eigenlijk? 
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De AVG: hoe zit het eigenlijk? 

• Privacy is een grondrecht  

• Doel: harmonisatie 

• Algemene Verordening Gegevensbescherming 

• Uitvoeringswet AVG 

• Bijzondere wetgeving 

• Aanpassingswet  

 

Regelgeving 
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De AVG: hoe zit het eigenlijk? 

• Grondslag: rechtmatige verwerking 

• Doel en doelbinding 

• Dataminimalisatie: noodzakelijkheid 

• Transparantie: informatieplicht 

• Juistheid gegevens en corrigeren 

• Niet langer bewaren dan nodig: opslagbeperking 

• Beveiliging - risicogericht 

 

 
 

Basisbeginselen 
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De AVG: hoe zit het eigenlijk? 

 

 
 

Nieuw in de AVG 
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• Verantwoordingsplicht (art. 5 AVG) 

• Voorwaarden toestemming (art. 7-8 AVG) 

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

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

• Rollen en afspraken (art. 26-28 AVG) 

• Documentatieplicht (art. 30 AVG) 

• Beveiliging en meldplicht datalekken  

 (art. 25, 32-34 AVG) 

• Privacy Impact Assessment (art. 35 AVG)  

• Functionaris voor de Gegevensbescherming (art. 37-

39 AVG) 

• Boetes (art. 83 AVG) 



De AVG: hoe zit het eigenlijk? 

Art. 5 lid 2 AVG: 

“De verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk 

voor de naleving van lid 1 en kan deze aantonen” 

 

Uitwerking: 

- Art. 30 AVG Documentatieplicht 

- Art. 24 AVG Gegevensbeschermingsbeleid 

- Art. 35 AVG DPIA 

- Art. 7 AVG Toestemming 

- Art. 37 AVG FG 

- Art. 33 AVG Register van datalekken 

 

 

Verantwoordingsplicht  
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Wat heeft de Autoriteit 
Persoonsgegevens tot nu toe 

gedaan? 
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Taken AP (website AP) 

Het werk van de Autoriteit Persoonsgegevens 

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de 
naleving van de privacywetgeving. De AP staat voor het 
grondrecht op bescherming van persoonsgegevens. 

Hoofdtaken 

De AP houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels 
voor bescherming van persoonsgegevens. Onder toezicht 
vallen diverse activiteiten, zoals onderzoek en zogeheten 
alternatieve interventies. Andere belangrijke taken van de AP 
zijn adviseren over nieuwe regelgeving en voorlichting geven 
over de privacywetgeving. 

Organisatie 

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is een zelfstandig 
bestuursorgaan. De AP is aangewezen als toezichthouder op 
de AVG en de Wijzigingswet. De organisatiestructuur van de 
AP is zichtbaar in het organogram 2018. 
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Organisatie AP 
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Toezichtkader 2018-2019 

Overheid en zorg 

Beveiliging, grondslag bij uitwisseling gegevens, 
verwerkingsregister en positionering FG 
 

Datahandel 

Juiste grondslag en informatieplicht 
 

Datalekken  

Adequate beveiliging, registerplicht, hogere boetes, 
aandacht niet-gemelde datalekken 

Risicogericht toezicht 
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Eerste actie: overheidsorganisaties 
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En het vervolg: ziekenhuizen en zorgverzekeraars  
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Waar zag de 
controle op: 
 
 Aanmelding 

FG bij de AP 
 
 Directe 

contact-
gegevens op 
de website 



Functionaris voor de Gegevensbescherming 
 
Belangrijke functionaris (tekst website AP) 

De FG’s vervullen binnen organisaties een 
belangrijke functie om de persoonsgegevens 
van mensen te beschermen en om de 
privacywetgeving na te leven.  

De FG kan vanuit een onafhankelijke 
positie adviseren over hoe de 
privacywetgeving moet worden toegepast in 
zijn organisatie. 

Hij is de interne privacytoezichthouder.  

De FG is een belangrijk aanspreekpunt voor 
de AP. 
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Wanneer is een FG verplicht? 

Artikel 37 AVG noemt drie situaties: 
 

Overheden en publieke organisaties 

Rijksoverheid, gemeenten en provincies 

Publieke zorg- en onderwijsinstellingen  
 

Observatie 

Hoofdzakelijk belast met regelmatige en stelselmatige 
observatie op grote schaal (denk aan cameratoezicht, 
profilering op het internet en personeel volgsystemen) 
 

Bijzondere persoonsgegevens 

Verwerken van bijzondere persoonsgegevens op grote 
schaal als kernactiviteit.  
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Wat moet een FG kunnen? 

In ieder geval: 

 kennis van nationale en Europese privacywet- en 
 regelgeving over gegevensbescherming; 

 begrip van de gegevensverwerkingen die de 
 organisatie uitvoert; 

 begrip van IT en informatiebeveiliging; 

 kennis van de organisatie en de sector waarin die 
 actief is;  

 vaardigheden om binnen de organisatie een 
 cultuur van gegevensbescherming te 
 ontwikkelen. 
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Tweede actie: private organisaties 

Register van verwerkingsactiviteiten 
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Tien sectoren: 
industrie en metaal 
waterleidingbedrijf 
bouw 
handel 
horeca  
reisorganisatie 
communicatie  
financiële 
dienstverlening 
zakelijke 
dienstverlening 
zorg 
 



Wat? 

Registerplicht art. 30 AVG 
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Voor wie? 

Organisaties < 250 werknemers: 

 Structurele verwerkingen 

 Verwerkingen van bijzondere persoonsgegevens 

 Risicovolle verwerkingen 

 

Organisaties > 250 werknemers: 

Alle verwerkingen, dus ook incidentele 
verwerkingen 

alle organisaties en zelfstandigen 

4-10-2018 20 Praktijkmiddag AVG: de eerste ontwikkelingen 



4-10-2018 21 Praktijkmiddag AVG: de eerste ontwikkelingen 

Meeste klachten: 
 

1)Wissen van 
gegevens 

2)Inzage in gegevens 
3)Verstrekking aan 

derden 
 

87% over bedrijven 
 

 
 
 



Boete uitgedeeld? 
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Wat heeft de AP tot nu toe gedaan? 

 “AP constateert geen misstanden met camera's in 

onderzochte sauna's” 

 “Facebook past beleid aan na onderzoek AP” 

 “Belastingdienst verwerkt burgerservicenummers 

in strijd met de wet” 

 “TGB betaalt dwangsom na niet voldoen aan 

inzageverzoek” 

 “Nationale Politie moet politiegegevens beter 

beschermen” 

 

“Systeemtoezicht” AP sinds 25 mei 2018 
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Wat gebeurt er in de praktijk? 
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Wat gebeurt er in de praktijk? 

 

- DPIA’s 
(gegevensbeschermingseffectbeoordelingen); 

- Verwerkersovereenkomsten. 
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Wat gebeurt er in de praktijk? 

DPIA 

 

- Wat? 

- Wanneer? 

- Hoe? 

- Wie? 
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Wat gebeurt er in de praktijk? 

DPIA: Wat? 

Artikel 35 lid 1 AVG 

 

- beoordeling van / onderzoek naar het effect van 
de verwerking op de bescherming van 
persoonsgegevens; 

- doel: in kaart brengen en beperken van de risico’s 
van de verwerking (onderdeel 
documentatieplicht). 
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Wat gebeurt er in de praktijk? 

DPIA: Wanneer? 

Artikel 35 lid 1 AVG 

 

- bij hoog risico voor rechten en vrijheden 
betrokkenen 
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Wat gebeurt er in de praktijk? 

DPIA: Wanneer? 

Hoog risico (1) (artikel 35 lid 1 AVG) 

 

- de verwerking geschiedt d.m.v. nieuwe technologieën; 

- de aard, de omvang en de context van de verwerking;  

- met name.. 
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Wat gebeurt er in de praktijk? 

DPIA: Wanneer? 

Hoog risico (2) (artikel 35 lid 3 AVG) 

- systematische en uitgebreide beoordeling van persoonlijke 
aspecten van betrokkenen, gebaseerd op geautomatiseerde 
verwerking (waaronder profiling), waarop besluiten worden 
gebaseerd waaraan voor betrokkenen rechtsgevolgen zijn 
verbonden of die betrokkenen op vergelijkbare wijze 
treffen; 

- grootschalige verwerking van bijzondere persoonsgegevens 
of van gegevens met betrekking tot strafrechtelijke 
veroordelingen en strafbare feiten; 

- stelselmatige en grootschalige monitoring van openbaar 
toegankelijke ruimten. 
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Wat gebeurt er in de praktijk? 

DPIA: Wanneer? 

Hoog risico (3) (artikel 35 lid 4 AVG) 

 

- de verwerking is door de AP aangewezen als 
verwerking waarvoor een DPIA verplicht is: 

- https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-
doen/data-protection-impact-assessment-dpia, 

- gebaseerd op WP 29 248/17, 

- zoals (niet limitatief!).. 
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Wat gebeurt er in de praktijk? 

DPIA: Wanneer? 

Hoog risico (4) (AP) 

1.heimelijk onderzoek; 

2.zwarte lijsten; 

3.fraudebestrijding; 

4.creditscores; 

5.financiële situatie; 

6.genetische persoonsgegevens; 

7.gezondheidsgegevens; 

8.samenwerkingsverbanden; 
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Wat gebeurt er in de praktijk? 

DPIA: Wanneer? 

Hoog risico (5) (AP) 

9.cameratoezicht; 

10.flexibel cameratoezicht; 

11.controle werknemers; 

12.locatiegegevens; 

13.communicatiegegevens; 

14.internet of things; 

15.profilering; 

16.observatie en beïnvloeding van gedrag. 
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Wat gebeurt er in de praktijk? 

DPIA: Wanneer NIET? 

Artikel 35 lid 1 en 7 AVG 

- geen hoog risico..; 

- verwerking die (zeer) vergelijkbaar is met 
verwerking waarvoor reeds DPIA is gedaan; 

- (niet gewijzigde) verwerking die onder Wbp door 
AP is goedgekeurd (artikel 31 Wbp);  

- verwerking die gebaseerd is op uitvoering 
wettelijke verplichting (artikel 6 lid 1 onder c 
AVG) of vervulling publiekrechtelijke taak (artikel 
6 lid 1 onder e AVG), die geregeld is door de wet 
en waarvoor in dat kader DPIA is uitgevoerd. 
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Wat gebeurt er in de praktijk? 

DPIA: Wanneer (MOMENT)? 

Artikel 35 lid 1 AVG 

- nieuwe verwerking: vóór aanvang verwerking 
(artikel 35 lid 1 AVG); 

- op 25 mei 2018 bestaande verwerking: z.s.m. 
(als hoog risico), tenzij (zie vorige sheet); 

- bij wijziging verwerking of wijziging risico’s: 
z.s.m.; 

- dus: evaluatie vereist! 
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Wat gebeurt er in de praktijk? 

DPIA: Hoe? 

Artikel 35 lid 7 AVG 

Inhoud beoordeling / onderzoek: 

- beschrijving van de boogde verwerking en doelen; 

- beoordeling van de noodzaak en de evenredigheid van de 
verwerking gelet op de doelen; 

- beschrijving van de maatregelen om de risico’s aan te 
pakken (o.a. beveiligingsmaatregelen en andere 
waarborgen); 

- beoordeling van de risico’s voor de rechten en vrijheden van 
de betrokkenen; 

- evt. beoordeling van de naleving van eventuele 
goedgekeurde gedragscodes. 
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Wat gebeurt er in de praktijk? 

DPIA: Hoe? 

Praktijk 

Inhoud beoordeling / onderzoek: 

- geen vaste vorm, dus: ‘schaalbaar’; 

- wel vaste eisen, zie vorige sheets en bijlage `1 en 
2 bij WP 29 248/17; 

- ICO, versie 2018, AVG-proof; 

- GEB Rijksdienst, versie september 2017, AVG-
proof; 

- NOREA, versie november 2015, niet AVG-proof. 
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Wat gebeurt er in de praktijk? 

DPIA: Wie? 

Artikel 35 lid 1, 2 en 9 AVG: 

 

- (formeel) verwerkingsverantwoordelijke; 

- (materieel): bijv. verwerker, IT-er, 
beveiligingsdeskundige, jurist;  

- FG (advies inwinnen); 

- evt. betrokkenen en hun vertegenwoordigers 
(mening vragen); 

- een en ander te documenteren! 
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Wat gebeurt er in de praktijk? 

Tot slot 
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Wat gebeurt er in de praktijk? 

Tot slot 

 

Als hoog restrisico: 

- voorafgaande raadpleging AP (artikel 36 AVG); 

- schriftelijk advies; 

- i.b. binnen 8 weken. 
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Wat gebeurt er in de praktijk? 

Verwerkersovereenkomsten 

 

- Wanneer? 

- Wat? 

04-10-2018 41 

 



Wat gebeurt er in de praktijk? 

Verwerkersovereenkomsten: Wanneer? 

- als verwerkingsverantwoordelijke een verwerker 
inschakelt, d.w.z. een (rechts)persoon / 
overheidsinstantie die persoonsgegevens ten 
behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke 
verwerkt (artikel 4 onder 8 AVG); 

- verwerker neemt geen initiatief; 

- opdracht aan verwerker is op verwerken van 
persoonsgegevens gericht. 
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Wat gebeurt er in de praktijk? 

Verwerkersovereenkomsten: Wanneer NIET? 

als verwerkingsverantwoordelijke samen met één of 
meer andere verwerkingsverantwoordelijke(n) doel 
en middelen bepaalt, dan: 

- ‘regeling’ tussen verantwoordelijken (artikel 26 
AVG), daarin: 

- ieders verantwoordelijkheid voor nakoming AVG, 
met name t.a.v. informeren betrokkenen; 

- ‘wezenlijke inhoud’ regeling kenbaar maken voor 
betrokken. 
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Wat gebeurt er in de praktijk? 

Verwerkersovereenkomsten: Wat? 

Artikel 28 lid 3 AVG 

Inhoud (schriftelijke!) verwerkersovereenkomsten: 

- verwerken o.b.v. schriftelijke instructies 
verwerkingsverantwoordelijke, o.a. m.b.t. 
doorgifte; 

- waarborgen vertrouwelijkheid; 

- treffen beveiligingsmaatregelen; 

- (algemene of specifieke) toestemming vragen 
voor in dienst nemen sub/verwerker; 
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Wat gebeurt er in de praktijk? 

Verwerkersovereenkomsten: Wat? 

Artikel 28 lid 3 AVG 

Inhoud verwerkersovereenkomsten: 

- bijstand verlenen bij beantwoorden verzoeken betrokkenen 
door verwerkingsverantwoordelijke; 

- bijstand verlenen bij uitvoeren beveiligingsmaatregelen 
verwerkingsverantwoordelijke, meldplicht datalekken, doen 
DPIA en uitvoeren voorafgaand onderzoek; 

- bijstand verlenen bij audits etc. om naleven AVG door 
verwerkingsverantwoordelijke aan te tonen; 

- naar keuze verwerkingsverantwoordelijke wissen/ 
teruggeven/ vernietigen na afloop. 
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Wat gebeurt er in de praktijk? 

Verwerkersovereenkomsten: Wat? 

Praktijk 

- diverse modellen (o.a. IBD – gemeenten, ARVODI/ ARBIT – 
rijksoverheid, BOZ – zorg, NVRD – afval); 

- nog geen model AP (artikel 28 lid 8 AVG); 

- nog geen model regeling tussen gezamenlijke 
verantwoordelijken; 

- let op: bestaande modellen bevatten soms minder eisen dan 
AVG stelt en soms meer eisen dan AVG stelt (o.a. 
aansprakelijkheidsbeperkingen); 

- let op: bestaande modellen soms weinig concreet. 
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Vragen & discussie 

4-10-2018 47 Praktijkmiddag AVG: de eerste ontwikkelingen 



Werelddierendag 

Mag de hondenuitlaatservice foto’s op 

internet plaatsen? 
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Vragen 

 Is uw organisatie AVG proof? 

 

 Wie zal na vanmiddag DPIA’s overwegen? 

 

 Wie heeft behoefte gekregen aan een FG? 
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Contact 

Monique Hennekens 

024 - 3828329 

m.hennekens@hekkelman.nl  

 

Marieke Thijssen 

024 - 3828470 

m.thijssen@hekkelman.nl 

 

Liesbeth Woolschot 

024 - 3828318 

l.woolschot@hekkeman.nl 


