
| september 2018BEwerken18

AVG omvat 
meer dan gedacht

Privacy is een grondrecht. De sinds 25 
mei 2018 van kracht zijnde Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde 
privacywetgeving geldt. “Doel daarvan 
is personen te beschermen tegen te grote 
inbreuken op hun privacy door het gebruik 
van hun persoonsgegevens. Deze gegevens 
mogen alleen vastgelegd worden als hier-
voor een wettelijke grondslag bestaat en 
gerechtvaardigde doelen zijn bepaald. Die 
doelomschrijving moet concreet zijn en 
een handvat bieden om te toetsen of deze 
gegevens strikt gezien wel nodig zijn. Er 
mogen dus niet meer persoonsgegevens 
worden verwerkt dan noodzakelijk voor 
het bereiken van de doelen. Dataminima-
lisatie is dan ook een belangrijk uitgangs-
punt in de AVG,” geeft Hennekens aan. 
Om aan te kunnen tonen dat een organisa-
tie aan deze privacy-beginselen voldoet, is 
er een zogeheten verantwoordingsplicht. 
In een register dienen alle verwerkingen 
van persoonsgegevens te zijn vastgelegd 
onder vermelding van welk doel dit dient 
en wie hiertoe toegang heeft. Ook geeft 
Hennekens in overweging zowel op de 
website van een onderneming dan wel 
in offertes te verwijzen naar de door de 
onderneming gehanteerde privacy-verkla-
ring. 

Bij alle tot personen herleidbare data moet worden voldaan aan 
de privacyregelgeving. “Bedrijven blijken de plank nogal eens mis 
te slaan, waar het die link aangaat,” weet Monique Hennekens, 
advocaat bij Hekkelman Advocaten uit Nijmegen en gespeciali-
seerd in privacy. De reikwijdte van de privacywet is omvangrijker 
dan menigeen in eerste instantie denkt. Naast de omgang met 
personeels- en (potentiële)klantgegevens dient ook bij andere 
persoonsgegevens, zoals gegevens van leveranciers of relaties van 
andere bedrijven, aan de regels te worden voldaan. Zo moeten 
personen onder meer worden geïnformeerd over het gebruik 
van hun gegevens en hebben zij recht op inzage, correctie en 
verwijdering van hun gegevens. 

Moeder/dochter
Hennekens: “Voor het verwerken van per-
soonsgegevens door de organisatie kent de 
AVG een zestal grondslagen. Persoonsge-
gevens kunnen worden gebruikt met uit-
drukkelijke toestemming van de betrokken 
persoon; omdat ze noodzakelijk zijn voor 
de uitvoering van een overeenkomst dan 
wel voor het nakomen van een wettelijke 
verplichting; om vitale belangen van een 
persoon te beschermen; noodzakelijk zijn 
voor de vervulling van een taak van alge-
meen belang of uitoefening van openbaar 
gezag, alsmede noodzakelijk zijn voor 
het behartigen van de gerechtvaardigde 
belangen. Het vastleggen van bijzondere 
persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld 
gegevens omtrent gezondheid of straf-
rechtelijke data, is in zijn algemeenheid 
niet toegestaan.”
In de recyclingsector laten nogal wat con-
cerns van zich spreken, die de nodige doch-
terondernemingen kennen. Op wie rust dan 
de verantwoordingsplicht? “In de conside-
rans, of in wat populairdere bewoording de 
toelichting op de AVG, is vastgelegd dat die 
zowel bij het concern dan wel bij de doch-
teronderneming zal liggen. In ieder geval 
zal ook de dochteronderneming dienen te 
voldoen aan de grondslagen. Als de onder-
nemingen binnen het concern optreden als 
gezamenlijke verwerkingsverantwoordelij-
ken is het in het kader van transparantie 

zaak dat deze keuze ook naar buiten toe 
helder wordt gecommuniceerd. Onderlinge 
data-uitwisseling, bijvoorbeeld in het kader 
van een personeelssysteem, behoort tot de 
mogelijkheden. Daarvoor dienen dan wel 
in een interne privacyverklaring de nodige 
afspraken gemaakt te worden. Ook is het 
zaak in zo’n situatie vast te leggen wie 
welke zeggenschap heeft,” geeft Henne-
kens aan.

Verwerker
Naast de verwerkingsverantwoordelijke 
kent de privacyregelgeving nog een 
tweede rol: die van de verwerker. Dat kan 
bijvoorbeeld een extern bedrijf zijn die de 
personeels- dan wel de salarisadministratie 
verzorgt, of een IT-leverancier die nood-
zakelijkerwijs voor zijn diensten gebruik 
maakt van persoonsgegevens. Partijen 
moeten in een dergelijke situatie in een 
verwerkersovereenkomst vastleggen hoe 
met persoonsgegevens wordt omgegaan. 
Maar let op: wie de gegevensverwerking 
door een verwerker laat uitvoeren, is niet 
ontslagen van de verantwoordelijkheid 
voor de naleving van de AVG. 

Functionaris voor de 
gegevensbescherming PIA
Organisaties zijn in bepaalde situaties ook 
verplicht een gegevensbeschermingseffect-
beoordeling of privacy impact assessment 

Monique Hennekens.
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(PIA) uit te voeren. Dat is een risicoanalyse. 
Dat kan bijvoorbeeld verplicht zijn bij het 
volgen van activiteiten van medewerkers 
(denk bijvoorbeeld aan track- en trace-
systemen) of cameratoezicht. Activiteiten 
die een grote inbreuk op iemands privacy 
kunnen hebben. Het is zaak dit niet alleen 
goed te regelen, maar ook om de personen 
goed te informeren hierover. Voor grotere 
bedrijven geldt daarbij bovendien dat de 
Ondernemingsraad hiermee moet instem-
men.

Bewaartermijn data
In het privacy-recht geldt als uitgangspunt 
dat vastgelegde data niet langer bewaard 
mogen worden dan strikt genomen voor 
het doel noodzakelijk is. Hennekens: “Dat 
biedt enige vrijheid. Als organisatie kan 
je de bewaartermijn, enkele uitzonderin-
gen daargelaten, zelf bepalen. Wel is het 
zaak steeds het doel voor ogen te houden, 
waarvoor je deze data echt nodig hebt. Tot 
die uitzonderingen behoren bijvoorbeeld 
aan de salarisadministratie gelinkte per-
soonsgegevens. Zo geldt er voor de fiscus 
bijvoorbeeld een bewaartermijn van zeven 
jaar en voor het bewaren van kopieën van 
persoonsdocumenten (ID-bewijs) een ter-
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mijn van vijf jaar. Andere persoonsdata van 
medewerkers die al twee jaar uit dienst 
zijn, geef ik in overweging te deleten tenzij 
er sprake is van een nog lopende zaak in 
het kader van een arbeidsgeschil.”

Overtreding AVG
Hennekens: “Een klacht kan voldoende zijn 
voor een onderzoek door de Autoriteit Per-
soonsgegevens. Dat benadrukt nog eens 
het belang de privacy van personen serieus 

te nemen. Een aspect dat ook zeker niet 
uit het oog mag worden verloren, is het 
opstellen van een beveiligingsbeleid en een 
procedure voor de meldplicht datalekken. 
Is er sprake van een overtreding dan kan 
de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een 
boete opleggen van maximaal 20 miljoen 
euro, dan wel 4% van de wereldwijde jaar-
omzet mocht dat bedrag hoger uitkomen.”

Wat moeten bedrijven doen om te voldoen aan de AVG?

Nagaan welke persoonsgegevens binnen het bedrijf worden verwerkt. Niet alleen de 
gegevens van klanten, prospects en leveranciers, maar ook van het eigen personeel.  
Deze dienen dan in het vereiste verwerkingsregister opgenomen te worden. Aan de 
hand daarvan zal nagegaan moeten worden of aan de privacy-beginselen is voldaan. 
Zijn de doelen bepaald en worden niet meer gegevens verwerkt dan nodig? Wat is de 
grondslag, is de beveiliging afgestemd op de risico’s? Is binnen het bedrijf bekend wat 
een data-lek is en wat er gedaan moet worden als zich een data-lek voordoet? Zijn de 
betrokkenen, zoals de personeelsleden, goed geïnformeerd? Is er een ondernemings-
raad? Dan heeft die instemmingsrecht over bepaalde verwerkingen van personeels-
gegevens. Is de AVG nog niet meegenomen binnen het bedrijf, dan is het van belang 
om een stappenplan te maken waarbij is opgenomen welke personen welke stappen 
binnen het plan zullen oppakken binnen welke termijn. 
Voor meer informatie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/
files/avg_brochure_wat_betekent_het_voor_jou_als_ondernemer.pdf ’
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