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GDPR General Data Protection Regulation
AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming

GBA GegevensBeschermingsAutoriteit

DPO Data Protection Officer of 
FvG Functionaris voor Gegevensbescherming

DPIA Data Protection Impact Assessment 
GEB Gegevensbeschermingseffectbeoordeling
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• Art. 8 Europees Verdrag van de Rechten van de Mens

o Eenieder heeft recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

o inmenging is slechts geoorloofd indien:

• daarin is voorzien bij de wet, en

• dit noodzakelijk is in een democratische samenleving

• diverse wetgevende initiatieven → GDPR

I. Oorsprong
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1. Wat? 

“ Elke geheel of gedeeltelijke geautomatiseerde verwerking van  persoonsgegevens, alsmede op 
elke niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen 
of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen ” 

▪ geautomatiseerd of ‘gewoon’ bestand 

▪ ruim begrip persoonsgegevens : “ iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of 
identificeerbare natuurlijke persoon”

❑ Mogelijkheid tot directe of indirecte identificatie van een levende persoon = heel ruim:

✓ Naam, adres, leeftijd, geslacht, lichamelijke kenmerken, psychische kenmerken, financiële situatie, kenmerken 
gezin, geaardheid, vrijetijdsbesteding, lidmaatschappen, gerechtelijke gegevens, opleiding, beroep, 
beeldopname, geluidsopname,… 

✓ Ook bv. combinatie geslacht + geboortedatum + … (internet…) - Ip-adres - Stappenteller, …
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II. Bescherming en verwerking persoonsgegevens 
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verwerkingsverantwoordelijke

betrokkene

verwerker
• personen die de verwerking uitvoeren 

• intern (personeel, vrijwilligers,…)

• extern (verzekering, soc. secretariaat) 

• persoon wiens gegevens je verwerkt  

• verkregen via hem/haar of via derden

• rechten  

• feitelijke persoon, rechtspersoon,… 

• bepaalt middelen en doeleinden verwerking 

• verantwoordelijk (overeenkomsten met verwerkers, 

nemen organisatorische en technische maatregelen) 

Een organisatie kan zowel verwerker als verantwoordelijke zijn aangezien je diverse vormen van

categorieën van gegevensverwerking hebt in een organisatie of samenwerkingen.

2. rollen en verantwoordelijkheden 
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Verwerking =

“elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot 
persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van 

geautomatiseerde procedés”

Dus →

Verzamelen – Vastleggen – Bewaren – Bijwerken – Wijzigen – Opvragen – Raadplegen – Gebruiken –
Doorzenden – Verspreiden - Ter beschikking stellen – Samenbrengen - Met elkaar in verband brengen –

Afschermen – Uitwissen – Vernietigen – …

… van persoonsgegevens…
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Persoonsgegevens 
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aanbieden goederen 
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van betaling)
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➢ Uitzonderingen toepassing

▪ volledig :
• NIET: verwerking door natuurlijke persoon voor zuiver persoonlijke of 

huishoudelijke activiteit (strikt! – bv. niet op Facebook)

• staatsveiligheid

▪ gedeeltelijk voor:
• journalistieke, artistieke of literaire doeleinden

• politieregisters

• child focus

Odisee - ICT Legal Issues 2019-20
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III. Belangrijkste principes
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Rechtmatig, 
behoorlijk &  
transparant

Doelbinding

IntegriteitMinimalisatie

Bijwerking

Bewaartermijn 
= beperkt
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A. rechtmatig, 

behoorlijk & 

transparant

Geldige toestemming:

– Geïnformeerd, vrij, ondubbelzinnig, specifiek

→ d.m.v. een verklaring of een ondubbelzinnige actieve 
handeling

Naleving van wettelijke verplichting (bv. opgelegd in wet)

Vereist voor uitvoering van contract (bv. arbeidsov.)

Vrijwaring vitaal belang betrokkene (bv. dringend medisch)

Vervulling taak van algemeen belang/ openbaar gezag

Gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke 

(= belangenafweging, bv. activiteit is anders niet 
uitvoerbaar)



?toestemming betrokkene?

• duidelijke vraag om toestemming

• bevat voldoende informatie om een keuze te kunnen maken

• bevat een duidelijke toelichting over hoe gegevens gebruikt worden

• voorzie een duidelijke en eenvoudige manier om toestemming te geven (aanvinkvakje) 

toestemming = ‘ Elke uit vrije wil gegeven, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige aanduiding van de wensen van 

de betrokkene waardoor hij of zij actief aangeeft akkoord te gaan met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens’
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Vb.: Verkoop van een wagen

Rechtsgrond

?

?

?

?

Verwerking

Voor de verkoop van de wagen

Voor aanvraag van de officiële papieren van de wagen

Voor klantenbeheer (bijv. om de wagen in andere vestigingen te kunnen herstellen)

Voor doorgifte van de persoonsgegevens aan een derde 

partij voor reclame

Odisee - ICT Legal Issues 2019-20
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B. finaliteitsprincipe: 

DOEL

zich houden aan het doel waarvoor de 

gegevens zijn verkregen

geen onverenigbaar gebruik met dat doel

→



C. integriteit

Passende beveiliging(splicht) tegen

• Ongeoorloofde verwerking

• Onopzettelijk verlies

• Vernietiging

• Beschadiging

Door technische of organisatorische

maatregelen

+ verantwoording/ accountability!



Wat?

• Technische & 

organisatorische 

maatregelen

• Implementatie principes 

bescherming data

• integratie beveiliging (compliance + 

rechten op data)

Privacy by Design

Wanneer?

• Altijd

Wat?

• Technisch + organisatie

• Alleen persoonlijke gegevens  
noodzakelijk voor een specifiek 
doel

• bv:

✓ Hoeveelheid bewaarde data

✓ Draagwijdte processing

✓ Termijn bijhouden

✓ toegang

Privacy by Default

Strategisch

Wanneer?

• bij de bepaling van de middelen 

voor verwerking

• Bij het verwerken zelf

1 2

HOE ?

Praktisch
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D. minimalisatie

Toereikend

Ter zake dienend

Beperkt

– niet meer gegevens verwerken dan nodig



E. bijwerken

Nauwkeurig

Actualiseren

Redelijke maatregelen voor wissen of verbeteren



F. beperkte 

bewaartermijn
niet langer bewaren dan nodig voor dat doel

o Ook van toepassing op backups



Voorbeeld 1°

(on)verenigbaar 

gebruik? 

• GEGEVENSUITWISSELING FISCUS

• vraag: kunnen gegevens ivm beleggingstaks gebruikt 
worden voor aanslag inkomstenbelasting ? 

– Helaas wel …

• Interpretatie “onverenigbaar gebruik”

– Gecorreleerd aan ‘redelijke verwachtingen van de 
betrokkene’

– Of bepaald door of krachtens wet of decreet

• Hier: art. 336 WIB:  elke inlichting  die een ambtenaar 
van een fiscaal staatsbestuur in het uitoefenen van zijn 
functie ontdekt, kan door de Staat kan worden 
ingeroepen voor het opsporen van belastingsschulden



Voorbeeld 2°
(on)verenigbaar 

gebruik?

• beroepsvereniging van verzekeringsmakelaars dagvaardde een bank,

Deze laatste benaderde klanten, van wie ze op basis van 
overschrijvingsopdrachten te weten was gekomen dat ze elders 
verzekeringspolissen hadden lopen, met voorstellen om bij haar 
verzekeringspolissen af te sluiten.

• In een tweede zaak ging het tussen twee banken. Bank 1 voerde een 
campagne, waarbij ze klanten die een hypotheeklening hadden bij Bank 
2, voorstelde deze lening te laten vervangen door een goedkopere bij 
zichzelf. Bank 1 identificeerde die klanten aan de hand van hun 
betalingsopdrachten aan Bank 2

✓ In beide gevallen werd besloten dat het gebruik van 
overschrijvingsgegevens voor aanbod andere (verzekerings)producten 
niet toegelaten is



Voorbeeld 3° : klasfoto’s

• Gerichte foto’s: ondubbelzinnige toestemming

(ouders + recht op afbeelding…)

• Anders: informatieplicht (vooral over finaliteit)

• Privacycommissie/ GBA: uitzondering voor 

journalistieke doeleinden - enkel voor 

professionelen (geaccrediteerde journalisten)

Odisee - ICT Legal Issues 2019-20
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Extra bescherming  

verwerking 

gevoelige gegevens:

• gevoelige gegevens

ras, ethnische afkomst, politiek, religie, 
ideologie, vakbond, seksualiteit

principieel verbod met talrijke uitzonderingen

• gezondheidsgegevens

principieel verbod met talrijke uitzonderingen

verwerking enkel door beroepsbeoefenaars

Vertrouwelijkheidsplicht

• gerechtelijke gegevens

<> uitzonderingen voor onderzoek



De GDPR biedt speciale bescherming aan de persoonsgegevens van 

kinderen, in het bijzonder in de context van commerciële 

internetdiensten zoals sociale netwerken. 

Profilering is sowieso niet toegestaan.

Als je gegevens van -16 jarigen verzamelt, in het kader van een 

rechtstreeks aanbod van onlinediensten en als voor die verwerking 

toestemming nodig is, moet een ouder of voogd die toestemming 

geven.

Er moet geen toestemming gevraagd worden, noch van het kind, noch 

van de ouder wanneer de verwerking niet op een toestemming moet 

gebaseerd worden, maar bijvoorbeeld mag omdat het noodzakelijk is 

voor de uitvoering van de wettelijke verplichtingen.

Er moet uiteraard wel duidelijk geïnformeerd worden over de 

verwerking van de persoonsgegevens.

Extra bescherming

verwerking

persoonsgegevens

-16 jarigen



1. Aanpak / voorbereiding: bewustmaking

2. Inventaris

3. Analyse en maatregelen

4. Register ?

5. Privacyverklaring

6. Rechten betrokkenen/ procedures

7. Datalek: aangifte doen ?

IV. AVG – NIEUW - stappenplan

Odisee - ICT Legal Issues 2019-20
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Lectuur – RS – RL 

• https://legalnews.be/ondernemingsrecht/sociaal-

recht/boetes-als-je-wel-toestemming-vraagt-aan-je-

personeel-gekker-hoeft-het-niet-met-die-gdpr-sirius-legal/
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https://legalnews.be/ondernemingsrecht/sociaal-recht/boetes-als-je-wel-toestemming-vraagt-aan-je-personeel-gekker-hoeft-het-niet-met-die-gdpr-sirius-legal/


V. Individuele rechten
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De rechten van de betrokkenen

• recht op informatie

• recht op inzage en kopie

• recht op aanpassing (rectification)

• recht op bezwaar

• recht om vergeten te worden (verwijderen van gegevens)*

• recht op intrekken toestemming

• recht op overdraagbaarheid

• recht op weigering geautomatiseerde individuele besluitvorming, profilering

• recht op beperking van verwerking

→
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• de gegevens niet langer in verband staan met de doelen waarvoor zij zijn verzameld

• de betrokkene zijn toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking 

• de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt 

• de gegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting 

• de gegevens zijn verzameld in verband met online diensten, direct marketing,… 

• de betrokkene maakt succesvol bezwaar tegen verwerking 

de verwerkingsverantwoordelijke moet maatregelen nemen om de gegevens te verwijderen,

maar ook om iedere koppeling naar een kopie of reproductie te wissen 

recht om vergeten te worden, wanneer: 
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Lectuur – RS – RL 

• https://legalnews.be/privacy-it-ip-recht/privacy-

recht/google-en-het-recht-om-vergeten-te-worden-worden-

we-dan-toch-niet-vergeten-timelex/
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verwerkingsdoeleinden

bron van gegevens als ze niet bij 

betrokkene zijn gehaald 

(categorieën) ontvangers

bestaan van profilering als dit 

aanwezig is 

bewaarperiode of criteria om termijn 

te bepalen 

categorieën persoonsgegevens

recht indienen van klacht 

re
c
h

t 
v
a

n
 in

za
g

e
 

verplichte informatie 

die ter inzage moet 

worden versterkt: 

passende voorwaarden inzake

doorgifte aan derde landen indien dit

het geval is 

32



• Recht van verhaal : bij voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg 

zoals in kortgeding (bij weigering van mededeling, correctie of verzet)

• Klacht bij GBA

• Strafsancties/ boetes ->

VI. Handhaving
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7

Tot 10 mio. EUR of 2% wereldwijde jaaromzet Art. Tot 20 mio. EUR of 4% wereldwijde  

jaaromzet

Art.

Toestemming verwerking gegevens kinderen 8 Basisbeginselen voor verwerking (bv. voorw. toest.) 5-7, 9

Privacy door ontwerp en standaardinstellingen 25 Rechten betrokkenen 12-22

Overeenkomst tussen gezamen. verantwoordelijken 26 Doorgiften buiten EU 44-49

Aanstelling van vertegenwoordiger in EU 27 Nationaal recht onder Hoofdstuk 9 85-91

Verplichtingen verantwoordelijken t.a.v. verwerkers 28 Niet naleven van bevel/onderz. door toezichthouder 58

Verwerkers: enkel verwerken op instructie van en  enkel sub-

verwerkers na toestemming van verantw.

28-29

Register 30

Samenwerken met toezichthouder 31

Technische en organisatorische maatregelen 32

Meldplicht datalekken 33-34

Privacy impact assessment 35-36

Aanstellen Data Protection Officer 37-39

Handhaving code of conduct door controlemechan. 41

Administratieve boetes
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nu PRIVACY SHIELD ?

• Het EU-VS-privacyschild is een overeenkomst over de 
bescherming van persoonsgegevens van burgers van 
de Europese Unie die in de Verenigde Staten worden 
verwerkt. Op 12 juli 2016 heeft de de Europese 
Commissie deze overeenkomst goedgekeurd. Het is een 
antwoord op de International Safe Harbour Principles, 
welke in 2015 door het Europees Hof van 
Justitie onvoldoende waren verklaard.

• Amerikaanse bedrijven kunnen hun certificering indienen 
bij het United States Department of Commerce. Indien 
deze opgenomen wordt in hun privacyschild-register, 
mogen Europese organisaties persoonsgegevens 
uitwisselen.

• Critici, zoals de Europese privacytoezichthouders
en Privacy International, vinden dat ook dit 'papieren 
schild' de privacy onvoldoende waarborgt
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VII. Doorgifte

https://nl.wikipedia.org/wiki/International_Safe_Harbour_Principles
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hof_van_Justitie_(Europese_Unie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/United_States_Department_of_Commerce
https://nl.wikipedia.org/wiki/Privacy_International
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VIII. De privacycommissie -> De GBA
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• Iedereen in orde? Nee dus → 15% klaar –

47% heeft nog redelijk wat werk en 38% is 

nog helemaal niet in orde (juni 2018)

• Wat verandert er nu? bitter weinig eigenlijk

• Waarom dan al die mails? 

Meestal niet nodig = juridisch indekken

wel gevaarlijk: negeren = weigeren

• Weigeren ≠ blokkeren, behoudens contractuele 
noodzaak of wettelijke verplichting (bv belgacom)

• Eigen adressenbestand op bv. smartphone = 
persoonlijk huishoudelijk gebruik, dus 

geen GDPR
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IX. Capita selecta & 2 toepassingen
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➢ Algemeen
o ! Evenwicht privacy & controle

➢ Arbeidsorganisatie en systematisch toezicht
o Aanvang arbeidsrelatie : prospectie en sollicitatie

o Personeelsbeheer

o Medische controle

o Videobewaking : finaliteit en proportionaliteit

o Beëindiging arbeidsrelatie

o Telecom & toezicht

o Telewerken -> afspraken !

privacy op de werkplaats
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• Wie wordt gefilmd ? 
Andere kinderen, 
personeel, …

• Privacycommissie: 

• Nee, 
disproportioneel, 
mogelijk ‘virtuele’ 
inmenging van ouders

• Belangen werknemers 
primeren

Voorbeeld : 
Webcam in 

kinderdagverblijf

Mag dit?
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• Spanningsveld vrije handel en 

bescherming privacy

• Steeds strenger door ‘spam’
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Toepassing 1:



WAT = elektronische post :

▪ Richtlijn “Elk tekst-, spraak, geluids- of beeldbericht dat over een openbaar 

communicatienetwerk wordt verzonden en in het netwerk of in de eindapparatuur 

van de ontvanger kan worden opgeslagen tot het door de afnemer wordt 

opgehaald”

▪ Praktijk : doorgaans e-mail

▪ Juridisch : ook SMS, VOIP, 
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principe : OPT-IN
=  voorafgaande toestemming

wat kan / wat kan niet (voor de adverteerder) ?

▪ geen wervende mails

▪ Adverteerder moet bewijzen dat mail werd ‘gevraagd’

▪ Niet ‘behoudens tegenbericht’

▪ Niet door vooraf aangevinkt vakje

▪ Maar… wel steeds discussie over grenzen

➢ Voorwaarden FOD Economie
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uitzonderingen op voorafgaande toestemming

▪ Bestaande klantenrelatie

▪ Reclame aan rechtspersoon 

(vennootschap) !
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recht van verzet ? Ja

▪ Middel vrij te kiezen

▪ Ontvangstbewijs en actie verplicht
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Toepassing 2:



Cookies

Wat zijn cookies ?

Een ‘cookie’ is een klein databestand dat door de 

server naar de browser gestuurd wordt. De 

browser slaat de info op je pc op en stuurt ze 

terug naar de server bij een volgend bezoek
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Cookies

First party cookies third party cookies
Geplaatst en gecontroleerd door Geplaatst door derden, 
de website zelf bv google analytics

Functionele cookies niet-functionele cookies
Noodzakelijk om de site te Niet strikt noodzakelijk, 
bezoeken, vb. statistische data
vb inlog

Permanente cookies sessie-cookies

Blijvend Gewist na browser-
sessie



Cookies

Wettelijk voorzien: 2 soorten cookies

Functionele cookies – taal winkelmandje, settings, …

• Geen toestemming

• Wel informeren

• Data beschermen!

Niet-functionele cookies

• Vooraf informeren

• Vooraf toestemming vereist

• Opt-out moet mogelijk zijn
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Cookies

Toestemming moet beantwoorden aan de volgende 
voorwaarden:

❖ Vrijwillig: mogelijkheid om website te bekijken zonder toestemming!

❖ Expliciet: actieve tussenkomst bezoeker

❖ Geïnformeerd: bezoeker heeft recht op voldoende informatie, bv. over doel cookie

❖ Voorafgaand: dus vóór installatie cookie

❖ Herroepbaar:  bezoeker moet toestemming kunnen intrekken (bv. opnemen in 
voorwaarden)
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Cookies

Praktische richtlijnen:

❖ Duidelijk informeren: type, gebruik, rechten, link naar info …

❖ Toestemming vragen: eerste bezoek 

❖ Grafisch: bv. pop-up of floating ad met check box, header of footer

❖ Voorafgaand: dus vóór installatie cookie

❖ Louter bezoek of ‘ik snap het’ is geen toestemming op zich
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