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AGENDA

Tijdsindeling van de workshop

• 16:00 uur ontvangst en inloop

• 16:30 - 17:30 uur presentatie Ingrid Masselink en Sylvia Punt

• 17:30 - 17:45 uur presentatie Karin Buzing

• 17:45 – 18:15 Buffet 

• 18:15 – 18:30 uur presentatie Marianne Zeeman 

• 18:30 – 19:00 uur opsplitsing in drie groepen  



PRIVACYWET 2018: VOORKOM BOETES!

Sylvia Punt Ingrid Masselink
Juriste Punt Fris Inzicht 



INDELING EERSTE WORKSHOP

1. Juridisch kader met doel, tijdslijn en begrippen

2. Welke gevolgen zijn er voor jouw bedrijf ?

3. Praktijkvoorbeelden met praktische tips





JURIDISCH KADER

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) wordt ingetrokken en vervangen 
voor Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie
Direct al van toepassing en handhaving per 25 mei 2018
Rechten van betrokkene zijn uitgebreid en versterkt 
Verantwoordingsplicht. 
Meer plichten en verantwoordelijkheden voor bedrijven
Per land heeft elke Europese privacy-toezichthouder dezelfde bevoegdheden



Tijdslijn

1 september 2001 25-5-2018
25-5-2016

WBP van kracht

AVG in-
werking

AVG van kracht

WBP vervalt

1. JURIDISCH KADER



WELK DOEL?

Het doel is: 

transparantie, rechtszekerheid en afdwingbare 
rechten voor natuurlijke personen in alle 

lidstaten van de EU. 



BELANGRIJKSTE BEGRIPPEN

Wie is wie?

• Verantwoordelijke 

• Verwerker

• Betrokkene

• Autoriteit persoonsgegevens



BETROKKENE



VERANTWOORDELIJKE OF VERWERKER

• Verantwoordelijke is degene die doel en middelen voor 
verwerking persoonsgegevens vaststelt

• Verwerker is degene die ten behoeve van de verantwoordelijke 
persoonsgegevens verwerkt

• Ondernemer die (salaris)administratie uitbesteedt aan 
(salaris)administratiebureau (verwerker)



AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Autoriteit Persoonsgegevens (AP) 

• Is belast met toezichthoudende en 
handhavende rol

• Behandelt klachten

• Waarschuwt verwerkingsverantwoordelijke 
over waarschijnlijke inbreuk

• Berispt of legt verwerkingsverbod op

• Legt administratieve geldboete op 
(Zie verder artikel 57 en 58 AVG)



SANCTIES 

Overtreding voor bedrijven die persoonsgegevens verwerken

• Boete maximaal EUR 10 miljoen euro

• Of 2% van de wereldwijde jaaromzet van de organisatie

Overtreding beginselen privacywet 2018

• Boete maximaal 20 miljoen euro

• Of 4% van de wereldwijde jaaromzet van de organisatie



BEGRIP VERWERKEN

Definitie verwerken: 

Alle handelingen die een organisatie 
kan uitvoeren met persoonsgegevens, 
van verzamelen tot en met vernietigen, 
artikel 4 lid 2

Handelingen zoals:
• het inzien, 
• verzamelen,
• vastleggen,
• ordenen,
• bewaren, 
• bijwerken, 
• wijzigen, 
• opvragen,
• raadplegen, 
• gebruiken,
• doorzenden, 
• verspreiden, 
• beschikbaar stellen, 
• samenbrengen, 
• met elkaar in verband brengen, 
• afschermen, 
• uitwissen en 
• Vernietigen van gegevens.



Persoonsgegevens: Elk gegeven over een geïdentificeerde of 
identificeerbare natuurlijk persoon (artikel 4 lid 1)

Wat is er veranderd?

• Alleen verwerken bij gerechtvaardigd doel 

• Rechtmatige grondslag

• Zorgvuldig (beveiligd)

• Niet langer bewaren dan noodzakelijk

• Transparant  

PERSOONSGEGEVENS



PERSOONSGEGEVENS

Bijzondere persoonsgegevens worden extra beschermd in artikel 9 AVG

• In beginsel verboden om te verwerken!

• Artikel 9 AVG verwerken is mogelijk bij:
• Uitdrukkelijke toestemming in vrijheid gegeven
• Noodzakelijk voor verstrekken van gezondheidszorg
• Noodzakelijk ter bescherming van vitale belangen
• Verwerking nodig om reden van zwaarwegend belang 

op grond van lidstatelijk recht

Bijzondere Persoonsgegevens: Ras, politieke voorkeur, seksuele 
voorkeur, strafrechtelijke verleden, godsdienst of gezondheid



IS DIT EEN PERSOONSGEGEVEN?
• 06 145 78 344

• P. Janssons heeft ADHD

• Verjaardagskalender op kantoor

• Beatrix had een gebroken teen

• Mijn buurman Cees heeft zijn lidmaatschap bij de VVD opgezegd

• Vingerafdruk als kloksysteem/inloggen



Wanneer speelt het privacy vraagstuk?

Privacy rechten

Privacy plichten

Verwerkersovereenkomst check list 

2. WAT ZIJN GEVOLGEN VOOR JOUW BEDRIJF?



WANNEER SPEELT PRIVACY VRAAGSTUK?

 Als je een klantenbestand bijhoudt met namen van contactpersonen

 Als je een mailing of offertes verzendt naar potentiele klanten

 Als je personeel in dienst hebt of binnenkort personeel in dienst gaat nemen. 

 Als je afspraken met klanten bijhoudt, telefoonnummers van klanten of 
personeelsinformatie hebt opgeslagen

 Noem maar op…. 



PRIVACY RECHTEN 
- Recht op informatie

- Recht op inzage in eigen persoonsgegevens

- Recht op correctie en verwijdering

- Recht van verzet bij direct marketing

Nieuw in de privacywet:

- Recht op vergetelheid

- Recht op data-portabiliteit



RECHTMATIGHEID VAN DE VERWERKING

Toestemming: Ondubbelzinnige actieve handeling in vrijheid

Er is toestemming van de betrokkene. Is dat voldoende?

Vervolgens trekt betrokkene zijn toestemming is. Dat mag. Wat dan?  

Voorbeeld 
failliet en archief



RECHTMATIGHEID VAN DE 
VERWERKING

De verwerking van persoonsgegevens is alleen 
rechtmatig als ten minste aan een van de 
onderstaande voorwaarden is voldaan:

a. Geldige toestemming of

b. Op grond van overeenkomst 

c. Op grond van wettelijke verplichting

d. Ter bescherming van vitale belangen 

e. Vervulling van een taak van algemeen belang 
of uitoefening van het openbaar gezag

f. Behartiging van de gerechtvaardigde belangen 
waarbij belangenafweging plaatsvindt



CAMERATOEZICHT EN DOEL

Cameratoezicht 

• Diefstal of functioneren



PRIVACY PLICHTEN

Jij als verantwoordelijke hebt een verantwoordingsplicht  

Maar hoe ga je met deze verantwoordingsplicht om?



ZO GA JE MET 
PERSOONSGEGEVENS OM

1. Alleen voor gerechtvaardigd doel 

2. Gegevens zijn toereikend en ter zake dienend, 

niet bovenmatig en zij zijn juist. 

3. Rechtmatige grondslag

1. Toestemming

2. Ter uitvoering overeenkomst 

3. Wettelijke verplichting

4. Gerechtvaardigd belang

4. Zorgvuldig (beveiligd)

5. Niet langer bewaren dan noodzakelijk

6. Verwerking transparant, rechtmatig en behoorlijk 

Jij als verantwoordelijke hebt een 
verantwoordingsplicht  

6 basisbeginselen



CHECKLIST 
VERWERKERS
OVEREENKOMST

• Doeleinden van de gegevensverwerking

• Het soort persoonsgegevens dat verwerkt wordt

• Afspraken over geheimhouding

• Beveiligingsmaatregelen 

• Bewaartermijnen, back-up en vernietiging

• Inschakelen van derden 

• Locatie van de data (let op! )

• Hoe volgt medewerking aan verzoeken inzage, 

correctie en verwijdering

• Aansprakelijkheid voor schade als afspraken niet 

worden nagekomen



3. PRAKTIJKVOORBEELDEN EN PRAKTISCHE TIPS

1. Datalek en stappenplan
2. Risico’s zoals phishing
3. Tips



WAT IS EEN DATALEK?              

Definitie CBP (College Bescherming Persoonsgegevens) datalek: 

• het vrijkomen (lekken) van persoonsgegevens naar de buitenwereld

• verlies of onrechtmatige verwerking

• Verlies is als persoonsgegevens zijn vernietigd of verloren gegaan

• Onrechtmatige verwerking is aantasting gegevens, onbevoegde kennisneming, 

wijziging of verstrekking gegevens 



Beveiligingsincident
Er is een inbreuk op 
de beveiliging

Datalek
Inbreuk, vernietiging, verlies
Ongeoorloofd inzien etc

Beveiligingslek
Openstaande papierbak
met vertrouwelijke stukken



IS DIT EEN DATALEK?

• Brand waarbij database met persoonsgegevens is vernietigd

• Diefstal werklaptop van zorgverlener

• Accountant drukt per ongeluk op ‘delete’

• Doorvertellen van ziektebeeld van leerling

• E-mail doorgestuurd naar een ander dan de geadresseerde



WANNEER MELDEN? 
Melden is alleen verplicht als het lek leidt tot 'de aanzienlijke kans op ernstige 
nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de 
bescherming van persoonsgegevens’. 

Belangrijk is dat het gaat om persoonsgegevens van ‘gevoelige aard’ Behalve 
wachtwoorden en paspoorten kun je daarbij denken aan informatie 
over betalingsachterstanden, gezondheid, relaties, levensovertuiging, ras of politieke 
gezindheid.  

Niet altijd melden bij Autoriteit Persoonsgegevens 
Wel altijd bijhouden in een register



STAPPENPLAN MELDPLICHT

Beveiligingslek?

Datalek? 

Melden aan 
Autoriteit

Beveiligingsincident?

Melden aan 
betrokkene 

Vermeld in eigen 
register 

Dit overzicht dient als richtlijn en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend



STAPPENPLAN MELDPLICHT DATALEKKEN
Stap 1: Heeft zich een beveiligingsincident voorgedaan? Ga naar stap 2!

Stap 2: Zijn bij het beveiligingsincident persoonsgegevens verloren gegaan, of 

is onrechtmatige verwerking redelijkerwijs niet uit te sluiten? 

Stap 3: Gaat het om persoonsgegevens van gevoelige aard, of is er om een 

andere reden sprake van (een aanzienlijke kans op) ernstige nadelige 

gevolgen voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens? 

Melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Stap 4: Waren niet alle gelekte gegevens (goed) versleuteld, of heeft het 

datalek om andere redenen waarschijnlijk ongunstige gevolgen voor de 

persoonlijke levenssfeer van de betrokkene? Dan tevens melden aan 

betrokkene(n)

Beveiligingslek?

Datalek? 

Melden aan 
Autoriteit

Beveiligingsincident?

Melden aan 
betrokkene 

Vermeld in eigen 
register 

Dit overzicht dient als richtlijn en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend



PHISHING
Maatregelen:

• Check de domeinnaam van de afzender (URL en het 
hangslotje) 

• Wees voorzichtig met bijlagen en LINKS 

• Installeer alleen apps via de officiële website

• Sluit pop-ups in uw browser af met ALT F4

• Informeer je (tijdelijke) personeelsleden

Meer info? Nationaal Cyber Security Centrum





TIPS EN TO DO 

1. Wijs één eindverantwoordelijke persoon aan 

2. Verzamel niet meer persoonsgegevens dan 
noodzakelijk

3. Bewaar persoonsgegevens niet langer dan nodig

4. Omschrijf welke persoonsgegevens in beheer zijn, 
waarom, registreer dit in register in begrijpelijke taal

5. Omschrijf welke rechten betrokkenen hebben

6. Omschrijf heldere procedures rondom datalekken, 
zodat er direct gehandeld kan worden

7. Verwerkersovereenkomsten afsluiten of actualiseren

8. Informeer of een PIA is vereist en / of een functionaris 
voor de gegevensbescherming (FG)

9. Of schakel een specialist of juridisch adviseur in

10. Check website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl  
en www.veiliginternetten.nl

Privacywet 2018



TOT SLOT DEEL 1 Je bent bekend met de begrippen

Toestemmingsvereisten 

Stappenplan datalek

Checklist Verwerkersovereenkomst 

To do list 

Hulp nodig om jouw bedrijf 

AVG-proof te krijgen?

Wij vier ondernemers bieden de oplossing



Meer weten? Hulp nodig? Neem nu contact op met:

Sylvia Punt          Karin Buzing Marianne Zeeman Ingrid Masselink 

Juriste Punt         IT-Councelor Scherp Advocaten Fris Inzicht 

06 14 57 83 44 06 30 51 53 50 06 10 56 81 68 06 80 11 97 59



TIPS PERSONEEL
• Tip. Als u uw ICT-instructie zwart-op-wit aan de werknemer overhandigt en laat tekenen voor ontvangst, stijgt het belang ervan en 

ook dat verkleint de kans op onzorgvuldige omgang met bedrijfsgegevens.

• Technische maatregelen

• Toegang blokkeren. Er is ook een aantal technische maatregelen te nemen. U kunt bijvoorbeeld voor een of sommige, al dan niet 

tijdelijke werknemers, de toegang blokkeren tot het netwerk, programma’s, sommige mappen en/of bestanden, e-mail en webmail

(zoals Gmail, Ziggo Mail en Hotmail) en verdachte websites.

• De USB-stick. Laat eventueel de USB-poort van de computer van de werknemer blokkeren. Dan kunnen er geen bestanden op een 

USB-stick of externe harde schijf worden gezet.

• Bestanden in de cloud. Heeft een werknemer toegang nodig tot sommige bestanden, dan kunt u toegang verlenen door deze, al 

dan niet tijdelijk, op Dropbox, OneDrive of een vergelijkbare dienst te zetten. Die bestanden zijn dan te ‘delen’ oftewel toegankelijk 

te maken voor meerdere werknemers.


