
 
 
  
 
 
 
 

 1 

 

 

 

HAND-OUT 

 

 

 

“IMPLEMENTATIE VAN DE AVG/GDPR” 

 

 

 

 

Ledenbijeenkomst 

Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs 

5 april 2018 

 

 



 
 
  
 
 
 
 

 2 

 

Inhoudsopgave 

 

DEEL 1: AVG/GDPR: IMPLEMENTATIE IN DE PRAKTIJK  3 

Aandachtspunten implementatie AVG      4 

 

DEEL 2: AVG/GDPR: ACHTERGROND EN THEORIE   26 

Checklist privacy          27 

Rollen en taakverdeling in de AVG      31 

Belangrijkste impactvolle dossiers van de AVG    33 

Overzicht belangrijkste wijzigingen tussen de Wbp en de AVG  35 

Overzicht belangrijkste issues tussen de MiFID II en de AVG  39 

Waar kunt u met uw vragen terecht?       40 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
  
 
 
 
 

 3 

 

 

DEEL 1 

 

AVG/GDPR: 

IMPLEMENTATIE IN DE PRAKTIJK 
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30 aandachtspunten implementatie AVG 
 

 

1. Zorg ervoor dat persoonsgegevens alleen voor vooraf bepaalde doeleinden 

worden verwerkt zoals direct marketingactiviteiten gericht op cliënten, 

verzamelen van gegevens voor het cliënt onderzoek op basis van de Wwft, 

het analyseren van het surfgedrag van bezoekers van de corporate website, 

het verwerken van personeelsgegevens voor de salarisadministratie, etc. 

Het gebruik van persoonsgegevens zonder een vooraf vastgesteld doel is niet 

toegestaan. De omschrijving van de doelstelling moet voldoen aan drie vereisten: 

welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd. De informatie over de 

specifieke grondslag voor een verwerking is bovendien een verplicht element in de 

informatieplicht van elke organisatie naar een betrokkene. 

- Welbepaald: de doelomschrijving moet duidelijk zijn en niet vaag of ruim 
omschreven om te voorkomen dat niet vastgesteld kan worden of de gegevens 
wel nodig zijn voor dat doel. 

- Uitdrukkelijk omschreven: er mag geen sprake zijn van een abstracte formulering 
zoals ‘het verzamelen van alle mogelijke persoonsgegevens ten behoeve van 
financiële dienstverlening’. 

- Gerechtvaardigd: het doeleinde is alleen toegestaan als deze gegrond is op één 
van de zes grondslagen van artikel 6 AVG. 

 

 
 
 
2. Zorg ervoor dat elk gebruik van persoonsgegevens op één van de zes 

grondslagen is gebaseerd. De zes grondslagen zijn: toestemming, een 
overeenkomst, wettelijke plicht, vitaal belang, publieke taak of 
gerechtvaardigd belang 
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Artikel 6 AVG geeft zes limitatieve grondslagen voor het mogen verwerken van 
persoonsgegevens. Elke verwerking moet steeds op één van deze zes grondslagen terug te 
voeren zijn. De informatie over de specifieke grondslag voor een verwerking is bovendien 
een verplicht element in de informatieplicht van elke organisatie naar een betrokkene. 
 

 
 
 
3. Zorg ervoor dat een toestemming die is gegeven om persoonsgegevens te 

mogen gebruiken, desgevraagd kan worden aangetoond 

Artikel 7 AVG regelt de voorwaarden waaronder toestemming van de betrokkene als 

grondslag voor verwerking van persoonsgegevens kan dienen. Toestemming is 

alleen rechtmatig indien: 

- dit een vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting is waarmee 
de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve 
handeling de verwerking van diens persoonsgegevens aanvaardt. 

- De informatie waarop een toestemming moet zijn gebaseerd is de informatie die 
wordt verstrekt op grond van de informatieplicht van elke organisatie naar een 
betrokkene. 

- Als een verwerking is gebaseerd op de toestemming van de betrokkene en die 
toestemming uit het verleden voldoet niet aan de vereisten van de AVG, dan dient 
een betrokkene opnieuw om toestemming te worden gevraagd voordat diens 
persoonsgegevens worden verwerkt. 
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4. Zorg ervoor dat de betrokkene voordat hij zijn toestemming geeft, wordt 

geïnformeerd over de mogelijkheid dat de betrokkene te allen tijde de 

gegeven toestemming kan intrekken 

Een gegeven toestemming mag worden ingetrokken. Intrekking heeft geen 

terugwerkende kracht. Wel dient de verwerking van persoonsgegevens vanaf het 

moment van intrekking worden stopgezet tenzij de verwerking kan worden gebaseerd 

op een andere grondslag als bedoeld in artikel 6 AVG. 

 

 
 
 

5. Zorg ervoor dat de intrekking van de toestemming even eenvoudig is als het 

geven ervan 

Als een toestemming via bijvoorbeeld een online webformulier is verkregen, dient de 

intrekking ook via een online webformulier mogelijk te zijn en niet dat een betrokkene 

alleen telefonisch zijn toestemming kan intrekken. Er mogen geen beperkingen 

gesteld worden of anderszins drempels opgeworpen worden aan de intrekking van 

een toestemming. 
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6. Zorg ervoor dat de toestemming in begrijpelijke en gemakkelijk 

toegankelijke vorm en in duidelijke en eenvoudige taal wordt gepresenteerd 

zodanig dat een onderscheid kan worden gemaakt met andere 

aangelegenheden 

De toestemming mag niet verstopt worden in bijvoorbeeld de algemene voorwaarden 

zonder dat er verwijzing plaatsvindt naar de specifieke vindplaats van de privacy 

bepalingen in de algemene voorwaarden. Een impliciete stilzwijgende toestemming is 

niet langer toegestaan (‘behoudens uw tegenbericht gaan we er vanuit dat u 

toestemming geeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens’). 

 

 
 

 

7. Zorg ervoor dat persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor zover dat 

noodzakelijk is (alleen de meest minimale hoeveelheid persoonsgegevens 

mogen worden gebruikt) voor de verwerkingsdoeleinden 

Noodzaak onder de privacy regelgeving betekent dat een verwerking voor een 

bepaald doel niet kan worden uitgevoerd zonder die bewuste persoonsgegevens. 

Noodzaak staat daarmee niet gelijk aan de wenselijkheid van een verwerking of de 

noodzaak om te komen tot kostenreductie. Noodzakelijk betekent verder dat de 

beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit in acht moeten zijn genomen: 

- Proportionaliteit: worden er niet teveel persoonsgegevens gebruikt om het doel te 
behalen 

- Subsidiariteit: kan het gestelde doel ook langs een andere weg worden bereikt als 
dat minder inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer. Complexiteit of kosten 
van een minder ingrijpend alternatief mogen niet als reden dienen om de 
noodzaak van verwerking te kunnen onderbouwen. 
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8. Zorg ervoor dat persoonsgegevens die voor andere doeleinden worden 

gebruikt dan de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen, alleen worden 

gebruikt als die andere doeleinden verenigbaar zijn met de oorspronkelijke 

verzameldoeleinden  

De doelbinding van de AVG vereist dat je in beginsel gehouden bent aan het vooraf 

vastgestelde doel. Mocht het doel voor verwerking veranderen of een nieuw doel 

worden nagestreefd, dan dient getoetst te worden of dat verdere gebruik verenigbaar 

is met het oorspronkelijke doel (artikel 6 lid 4 AVG). De verenigbaarheid kan worden 

bepaald door onder meer rekening te houden met: 

- ieder verband tussen de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn 
verzameld en de doeleinden van de voorgenomen verdere verwerking 

- het kader waarin de persoonsgegevens zijn verzameld, met name wat de 
verhouding tussen de betrokkenen en de verwerkingsverantwoordelijke betreft 

- de aard van de persoonsgegevens, met name of bijzondere of gevoelige 
categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt 

- de mogelijke gevolgen van de voorgenomen verdere verwerking voor de 
betrokkenen 

- het bestaan van passende waarborgen, waaronder eventueel versleuteling of 
pseudonimisering 
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9. Zorg ervoor dat voor alle persoonsgegevens (wettelijke) termijnen zijn 

bepaald om persoonsgegevens te bewaren 

Artikel 5 lid 1 onder e AVG vereist dat persoonsgegevens zijn onderworpen aan een 
opslagbeperking. Een organisatie dient beleid te hebben waarin de bewaartermijnen 
voor persoonsgegevens zijn bepaald. De informatie over de bewaartermijn is 
bovendien een verplicht element in de informatieplicht van elke organisatie naar een 
betrokkene. 
 

 
 
 
10. Zorg ervoor dat de persoonsgegevens naar de stand van de techniek 

worden beveiligd 

De beveiligingsnorm is open en bewust technologieneutraal geformuleerd. Een 

organisatie dient steeds de meest actuele en gebruikelijke beveiligingsmaatregelen 

te nemen. Monitoring op de actualiteit van de maatregelen is daarmee een vereiste 

en zodoende onderdeel van de op een organisatie rustende ‘plan-do-check-act 

cyclus’. 
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11. Stel vast of en zo ja welke categorieën van algemene, gevoelige of 

bijzondere persoonsgegevens worden gebruikt 

De AVG kent een onderscheid in drie soorten persoonsgegevens. Uitgangspunt bij 

de verwerking is dat de limitatief opgesomde bijzondere persoonsgegevens niet 

mogen worden verwerkt tenzij de verwerking kan worden gebaseerd op een 

uitzonderingsgrond. Gevoelige persoonsgegevens zijn die gegevens die niet 

bijzonder zijn, maar waarvan de verwerking naar verkeersopvatting in Nederland als 

gevoelig worden beschouwd zoals onder meer: 

- Gegevens over minderjarigen 
- Gegevens over financieel – economische positie 
- Gegevens over toegang tot ICT-systemen zoals wachtwoorden 
- Gegevens die kunnen leiden tot identiteitsdiefstal 
- Gegevens die kunnen leiden tot stigmatisering, discriminatie of ongelijke 

behandeling 
 
Algemene persoonsgegevens zijn alle persoonsgegevens die niet bijzonder of 
gevoelig zijn. 
 

 
 
 
12. Zorg ervoor dat informatie aan de betrokkene wordt verstrekt over het 

gebruik van zijn persoonsgegevens voordat hij zijn persoonsgegevens 

verstrekt 

Elke betrokkene heeft een zelfbeschikkingsrecht (grondrecht) om te mogen bepalen 

of diens persoonsgegevens mogen worden verwerkt c.q. recht op informatie voordat 

persoonsgegevens worden vastgelegd. Deze informatie mag niet pas achteraf 

worden gegeven als de persoonsgegevens rechtstreeks van de betrokkene zelf 

afkomstig zijn. De informatie die op grond van artikel 13 AVG moet worden verstrekt 

is: 

 



 
 
  
 
 
 
 

 11 

 

- de identiteit en de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en, in 
voorkomend geval, van de vertegenwoordiger van de 
verwerkingsverantwoordelijke 

- in voorkomend geval, de contactgegevens van de functionaris voor 
gegevensbescherming 

- de verwerkingsdoeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn bestemd en de 
rechtsgrond voor de verwerking 

- de betrokken categorieën van persoonsgegevens 
- in voorkomend geval, de ontvangers of categorieën van ontvangers van de 

persoonsgegevens 
- in voorkomend geval, dat de verwerkingsverantwoordelijke het voornemen heeft 

de persoonsgegevens door te geven aan een ontvanger in een derde land of aan 
een internationale organisatie; of er al dan niet een adequaatheidsbesluit van de 
Europese Commissie bestaat; of in het geval van doorgiften, welke de passende 
of geschikte waarborgen zijn, hoe er een kopie van kan worden verkregen of waar 
ze kunnen worden geraadpleegd. 

- de periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, of 
indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen 

- de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een 
derde, indien de verwerking op een gerechtvaardigd belang is gebaseerd 

- dat de betrokkene het recht heeft de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken 
om inzage van en rectificatie of wissing van persoonsgegevens of om beperking 
van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen verwerking van 
bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid  

- wanneer verwerking op toestemming is gebaseerd, dat de betrokkene het recht 
heeft de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan 
de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de 
intrekking daarvan 

- dat de betrokkene het recht heeft een klacht in te dienen bij een 
toezichthoudende autoriteit 

- de bron waar de persoonsgegevens vandaan komen, en in voorkomend geval, of 
zij afkomstig zijn van openbare bronnen 

- het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering en 
ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, 
alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de 
betrokkene 

 

Informatie hoeft niet te worden verstrekt indien: 

- de betrokkene reeds over de informatie beschikt 
- het verstrekken van die informatie onmogelijk blijkt of onevenredig veel 

inspanning zou vergen, in het bijzonder bij verwerking met het oog op archivering 
in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische 
doeleinden 
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- het verkrijgen of verstrekken van de gegevens uitdrukkelijk is voorgeschreven bij 
wettelijke plicht dat op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is  

- de persoonsgegevens vertrouwelijk moeten blijven uit hoofde van een 
beroepsgeheim of een statutaire geheimhoudingsplicht 

 

 
 
 
13. Stel vast welke informatie aan de betrokkene wordt verstrekt indien zijn 

persoonsgegevens niet van hemzelf zijn verkregen 

In aanvulling op aandachtspunt 12 geldt bij het vastleggen van persoonsgegevens 

die niet rechtstreeks van de betrokkene zijn verkregen (bijvoorbeeld door middel van 

raadpleging van openbare bronnen of handelsinformatiebureaus en dergelijke): 

- de informatie wordt gegeven binnen een redelijke termijn, maar uiterlijk binnen 
één maand na de verkrijging van de persoonsgegevens, afhankelijk van de 
concrete omstandigheden waarin de persoonsgegevens worden verwerkt  

- indien de persoonsgegevens zullen worden gebruikt voor communicatie met de 
betrokkene, uiterlijk op het moment van het eerste contact met de betrokkene 

- indien verstrekking van de gegevens aan een andere ontvanger wordt 
overwogen, uiterlijk op het tijdstip waarop de persoonsgegevens voor het eerst 
worden verstrekt. 

 

Informatie hoeft niet te worden verstrekt indien: 

- de betrokkene reeds over de informatie beschikt 
- het verstrekken van die informatie onmogelijk blijkt of onevenredig veel 

inspanning zou vergen, in het bijzonder bij verwerking met het oog op archivering 
in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische 
doeleinden 

- het verkrijgen of verstrekken van de gegevens uitdrukkelijk is voorgeschreven bij 
wettelijke plicht dat op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is  

- de persoonsgegevens vertrouwelijk moeten blijven uit hoofde van een 
beroepsgeheim of een statutaire geheimhoudingsplicht 
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14. Zorg ervoor dat informatie in een beknopte, transparante, begrijpelijke en 

gemakkelijk toegankelijke vorm en in duidelijke en eenvoudige taal wordt 

verstrekt en op welke wijze de informatieverstrekking heeft plaatsgevonden  

Belangrijk element van de informatieplicht is dat het verstrekken van alleen informatie 

niet voldoende is. Aangetoond moet kunnen worden dat informatie een betrokkene 

daadwerkelijk heeft bereikt (en bijvoorbeeld niet verstopt is in andere informatie) en 

dat de betrokkene de informatie ook daadwerkelijk heeft kunnen begrijpen. De 

informatieplicht omvat als zodanig dus geen inspanningsplicht maar een 

resultaatsverbintenis. 

 

 
 

 

15. Zorg er voor dat er procedures aanwezig zijn om de rechten (inzage, 

rectificatie, vergetelheid, beperking, overdraagbaarheid en bezwaar) van 

betrokkenen te kunnen waarborgen 

Gegevensbescherming draait in de kern om met inachtneming van de belangen van 

de betrokkene diens persoonsgegevens te kunnen verwerken. 

Gegevensbescherming heeft voor elke betrokkene een andere context en elke 

betrokkene mag dan ook zelf in staat worden geacht diens belangen te behartigen 

jegens een verantwoordelijke. 
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In zoverre heeft elke betrokkene een ‘informationeel zelfbeschikkingsrecht’ met welke 

individuele belangen een verantwoordelijke rekening moet houden. Resultaat van de 

informatieplicht is dat elke betrokkene weet welke gegevens en waarvoor deze 

worden verwerkt. Dit stelt de betrokkene in staat om zijn rechten te kunnen 

uitoefenen in de relatie met een verantwoordelijke, voor zover een betrokkene dat 

zou wensen. 

 

 
 

 

16. Stel vast of er sprake is van een uitsluitend op geautomatiseerde 

verwerking, waaronder profilering, gebaseerde besluitvorming waaraan 

voor de betrokkene rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem anderszins in 

aanmerkelijke mate treft. 

Profilering (profiling) is het indelen van personen in categorieën (profielen) op basis 
van hun persoonsgegevens. Op basis van deze profielen kunnen vervolgens 
(geautomatiseerde) individuele besluiten worden genomen, zoals bijvoorbeeld het 
verlenen van krediet door een financiële instelling. Profilering kan op de volgende 
drie manieren worden ingezet: 
 
1) algemene profilering (nog zonder besluitvorming); 
2) besluitvorming gebaseerd op profilering; 
3) geautomatiseerde individuele besluitvorming gebaseerd op profilering. 

Bij geautomatiseerde individuele besluitvorming is er géén sprake van 

(noemenswaardige) menselijke tussenkomst. Is er wel menselijke tussenkomst, dan 

is de bepaling over hierop gebaseerde besluitvorming niet van toepassing. 
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17. Zorg ervoor dat er een risicogebaseerd privacybeleid aanwezig is waaruit 

blijkt hoe de organisatie met persoonsgegevens omgaat 

Artikel 24 AVG verplicht organisaties een risicogebaseerd privacybeleid te hebben. 

Deze plicht omvat het voeren van een privacy management dat is gericht op 

preventie, monitoring en bestrijding van incidenten. 

 

 
 
 
18. Zorg ervoor dat er risicogebaseerde maatregelen aanwezig zijn die in de 

verwerkingen zijn ingebouwd waarbij rekening wordt gehouden met de 

beginselen van gegevensbescherming (bijvoorbeeld dat persoonsgegevens 

na afloop van de bewaartermijn kunnen worden verwijderd uit ICT 

systemen) 

Artikel 25 AVG legt aan organisaties de plicht op de beginselen van ‘privacy by 
design & privacy by default’ te implementeren in het ICT landschap. De 
implementatie wordt door de wetgever niet ingevuld en organisaties dienen 
tenminste de wereldwijde ‘best practises’ te hanteren. 
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Een van die ‘best practises’ zijn de zeven beginselen van privacy by design 

‘foundational principles of privacy by design’ en de uitwerking van deze beginselen in 

rapporten zoals die van ENISA ‘Privacy and data protection by design, from policy to 

engineering’. 

Voorbeelden van privacy by design en default zijn: 

- Tracking cookies op websites functioneren alleen na aantoonbare voorafgaande 
toestemming van de bezoeker 

- Data in applicaties wordt na verstrijken van de bewaartermijn automatisch 
verwijderd of geanonimiseerd 

 

 
 
 
19. Stel vast of in de relatie met externe partijen sprake is van verwerkerschap 

of gezamenlijke verantwoordelijkheid 

Elke externe organisatie die namens een verantwoordelijke persoonsgegevens 
verwerkt zonder zeggenschap te hebben over het doel van en/of de middelen van 
verwerking, is een ‘verwerker’. Het afsluiten van een schriftelijke (waaronder per e-
mail) overeenkomst met een verwerker is verplicht voorafgaand aan de start van de 
verwerking. Als twee of meer partijen tezamen het doel van en/of de middelen voor 
een gegevensverwerking bepalen, dan kan er sprake zijn van gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. Dit betekent dat ieder van de partijen voor het geheel van de 
verwerkingen verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de nakoming van de privacy 
regelgeving. In het geval van gezamenlijke verantwoordelijkheid dienen partijen een 
‘onderlinge regeling’ te treffen als bedoeld in artikel 26 AVG. 
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Voorbeelden van partijen die weliswaar namens een verantwoordelijke (vaak 

opdrachtgever) gegevens verwerken maar toch geen verwerker zijn: 

- Arbodiensten in het kader van de verzuimbegeleiding 
- Postvervoerders zoals PostNL 
- Kredietinformatiebureaus 
- Pensioenfondsen 
- Arbeidsongeschiktheidsverzekeraars 
 

Voorbeelden van organisaties die veelal wel verwerker zijn: 

- Printmanagement organisaties 
- Marketing bureaus 
- Salarisadministrateurs 
- Marktonderzoekbureaus 
 

 
 
 
20. Zorg ervoor dat er in geval van verwerkerschap op schriftelijke wijze een 

verwerkersovereenkomst is afgesloten  

Onder schriftelijk mag ook worden verstaan langs digitale weg. De 
verwerkersovereenkomst is verder vormvrij zolang deze maar bevoegdelijk is 
afgesloten tussen twee organisaties. Verwerkersovereenkomsten mogen worden 
afgesloten als onderdeel van een raamovereenkomst, als een addendum bij een 
hoofdovereenkomst, als service level agreements, etcetera. 
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Verplichte elementen in een verwerkersovereenkomst zijn: 

- het onderwerp en de duur van de verwerking 
- de aard en het doel van de verwerking 
- het soort persoonsgegevens en de categorieën van betrokkenen 
- de rechten en verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke 
- de verwerker mag de persoonsgegevens alleen verwerken onder de schriftelijke 

instructies van de verwerkingsverantwoordelijke, onder andere voor wat betreft de 
doorgifte van persoonsgegevens aan een derde land of een internationale 
organisatie (tenzij deze daartoe wettelijk is verplicht) 

- een verwerker dient te waarborgen dat de toegang tot die gegevens is beperkt tot 
gemachtigde personen. Deze personen moeten gebonden zijn aan 
geheimhouding op grond van een overeenkomst of een wettelijke verplichting 

- de verwerkers dienen minimaal hetzelfde niveau van beveiliging van de 
persoonsgegevens te hanteren als de verwerkingsverantwoordelijke 

- de verwerkingsverantwoordelijke dient alle mogelijke ondersteuning te bieden bij 
het nakomen van diens verplichtingen met het oog op de beantwoording van 
verzoeken rondom de rechten van betrokkenen 

- de verwerker staat de verwerkingsverantwoordelijke bij bij het nakomen van diens 
verplichtingen op het gebied van de beveiliging van persoonsgegevens en de 
meldplicht datalekken 

- dat de verwerker na beëindiging van de overeenkomst de in opdracht van de 
verwerkingsverantwoordelijke verwerkte persoonsgegevens wist of teruggeeft en 
bestaande kopieën verwijdert 

- de verwerker stelt de verwerkingsverantwoordelijke alle informatie ter beschikking 
die nodig is om aantoonbaar te maken dat de verplichtingen op grond van de 
Verordening rondom het inzetten van een verwerker worden nageleefd en die 
nodig is om audits mogelijk te maken 

- dat de verwerker afspraken met betrekking tot sub-verwerkers maakt 
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21. Zorg ervoor dat er in het geval van gezamenlijke verantwoordelijkheid een 

onderlinge regeling is getroffen ten aanzien van de verwerking van 

persoonsgegevens tussen de betreffende verantwoordelijken  

Belangrijkste aandachtspunten bij een onderlinge regeling is dat er afspraken worden 
gemaakt over de uitoefeningen van rechten door betrokkenen en de wijze waarop de 
betrokken organisaties de informatieplicht naar de betrokkene willen waarborgen. De 
wezenlijke inhoud van de regeling dient aan betrokkenen beschikbaar gesteld te 
worden. 
 

 
 
 
22. Zorg ervoor dat er een register van verwerkingsactiviteiten aanwezig is  

Elke organisatie dient een register van verwerkingsactiviteiten aan te leggen. Een 
uitzondering geldt als een organisatie minder dan 250 medewerkers in dienst heeft, 
tenzij het waarschijnlijk is dat de verwerking die zij verrichten een risico inhoudt voor 
betrokkenen, de verwerking niet incidenteel is of de verwerking bijzondere 
persoonsgegevens of strafrechtelijke persoonsgegevens betreft. Het register dient in 
schriftelijke vorm opgesteld te worden. Hieronder is ook begrepen het bijhouden van 
een register in elektronische vorm. Er zijn geen andere vormvereisten. Het register 
mag dus worden opgemaakt in een tekstverwerkingsbestand, een spreadsheet, 
speciaal daartoe bestemde software of elke andere schriftelijke vorm. 
 
Het register dient tenminste de volgende elementen te bevatten: 
- naam en contactgegevens van de organisatie 
- waar van toepassing de naam en contactgegevens van partijen waarmee uw 

gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke bent 
- de contactgegevens van uw functionaris voor gegevensbescherming als u die 

heeft aangesteld 
- de verwerkingsdoeleinden 
- een beschrijving van de categorieën van betrokkenen en van de categorieën van 

persoonsgegevens 
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- de categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen 
worden verstrekt, onder meer ontvangers in derde landen of internationale 
organisaties 

- indien van toepassing, doorgiften van persoonsgegevens aan een derde land of 
een internationale organisatie. Daarbij dient u ook de documenten inzake de 
passende waarborgen te vermelden 

- indien mogelijk, de beoogde termijnen waarbinnen de verschillende categorieën 
van gegevens moeten worden gewist 

- indien mogelijk, een algemene beschrijving van de technische en 
organisatorische beveiligingsmaatregelen 

 

 
 
 

23. Zorg ervoor dat er een beveiligingsbeleid is ten aanzien van de beveiliging 

van persoonsgegevens 

Persoonsgegevens moeten ´passend beveiligd´ worden. Hierbij kan worden 

gedacht aan: 

- pseudonimisering en versleuteling van de persoonsgegevens 
- een procedure voor het op gezette tijdstippen testen, beoordelen en evalueren 

van de doeltreffendheid van de technische en organisatorische maatregelen ter 
beveiliging van de verwerking 

- technische maatregelen zoals het toepassen van encryptie, het opzetten van een 
firewall of het opslaan van gegevens in beveiligde omgevingen 

- organisatorische maatregelen zoals het beperken van de toegang tot gegevens 
tot bepaalde medewerkers  
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24. Zorg ervoor dat er een procedure is voor de omgang met (vermoedens van) 

inbreuken in verband met persoonsgegevens 

In de AVG is een meldplicht datalekken opgenomen. Een datalek is een inbreuk op 
de beveiliging die leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging, de ongeoorloofde 
verstrekking of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of 
anderszins verwerkte persoonsgegevens. Het is voor de kwalificatie als ‘inbreuk in 
verband met persoonsgegevens’ niet relevant dat er boze opzet in het spel is. Een 
inbreuk op de beveiliging houdt in dat zich daadwerkelijk een beveiligingsincident 
heeft voorgedaan. Er is niet uitsluitend sprake van een dreiging, of van een 
tekortkoming in de beveiliging (ook wel aangeduid als een beveiligingslek) die zou 
kunnen leiden tot een beveiligingsincident. Er heeft zich daadwerkelijk een 
beveiligingsincident voorgedaan, en de preventieve maatregelen die zijn getroffen 
waren niet toereikend om dit te voorkomen. 
 

 
 
 
25. Zorg ervoor dat er een procedure is voor de uitvoering van een 

gegevensbeschermingseffectbeoordeling 

Een gegevensbeschermingseffectbeoordeling is een instrument om van 
voorgenomen regelgeving of projecten waarbij persoonsgegevens worden 
verwerkt, de effecten voor betrokkenen op een gestructureerde en 
gestandaardiseerde wijze in kaart te brengen en te beoordelen. Op basis hiervan 
worden maatregelen getroffen om deze effecten voor betrokkenen te voorkomen 
of te verkleinen. Wanneer een voorgenomen verwerking van persoonsgegevens 
waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke 
personen, dan dient er voorafgaand aan de verwerking een zogenaamde 
gegevensbeschermingseffectbeoordeling (data protection impact assessment of 
DPIA) uitgevoerd te worden. 
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Een DPIA is tenminste verplicht in de volgende situaties en in situaties waarin 

sprake is van een hoog risico: 

- geautomatiseerde systematische en uitgebreide evaluatie van persoonlijke 
aspecten, waaronder begrepen profilering op basis waarvan besluiten worden 
genomen met rechtsgevolgen voor de betrokkene, of die de betrokkene 
anderszins in aanzienlijke mate treffen 

- op grote schaal verwerken van bijzondere categorieën van persoonsgegevens of 
persoonsgegevens van strafrechtelijke aard 

- grootschalig en stelselmatig mensen volgen in openbaar toegankelijke ruimten 
(bijvoorbeeld door middel van cameratoezicht of gebruik van ´baken technologie´ 
zoals wifi sniffers). 

 

 
 
 
26. Zorg ervoor dat of er een procedure is voor een voorafgaande raadpleging 

van de Autoriteit Persoonsgegevens 

In de situaties waarin uit een uitgevoerde DPIA blijkt dat er sprake is van een hoog 
risico en de te treffen mitigerende maatregelen geen verandering in het risico 
teweegbrengen, dient de Autoriteit Persoonsgegevens op grond van artikel 36 AVG 
voorafgaand aan de start van de verwerking geraadpleegd te worden voor een 
beoordeling of de verwerking rechtmatig kan worden uitgevoerd. 
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27. Stel vast of er een functionaris voor gegevensbescherming moet worden 

aangewezen of dat aanwijzing vrijwillig door de organisatie geschiedt 

In artikel 37 AVG is een regeling opgenomen voor de gevallen waarin organisaties 

verplicht zijn een interne onafhankelijke toezichthouder aan te wijzen, de 

Functionaris voor Gegevensbescherming (FG). De positionering en taken van de FG 

worden beschreven in artikel 38 en 39 AVG. In drie gevallen is het verplicht een FG 

te benoemen: 

- er is sprake van een overheidsinstantie of overheidsorgaan 
- de organisatie is hoofdzakelijk belast met verwerkingen die vanwege hun aard, 

hun omvang en/of hun doeleinden regelmatige en stelselmatige observatie op 
grote schaal van betrokkenen vereisen 

- de organisatie is hoofdzakelijk belast met verwerkingen die de grootschalige 
verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens en van 
persoonsgegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen en strafbare 
feiten behelzen 

 
Vrijwillige benoeming van een FG is altijd mogelijk. Indien een FG vrijwillig wordt 

benoemd krijgt deze de positionering en de taken zoals omschreven in de AVG. 

Beperking van de taken of andere wijze van positionering is niet toegestaan om te 

kunnen spreken van een FG. 

 

 
 
 
28. Zorg ervoor dat bij doorgifte van persoonsgegevens naar een land buiten de 

EU/EER er passende waarborgen aanwezig zijn voor die doorgifte  

Het doorgeven van persoonsgegevens aan organisaties buiten de EU/EER, 
waaronder ook begrepen het gebruik maken van servers of clouddiensten die buiten 
de EU/EER worden gehost, is alleen toegestaan als er sprake is van passende 
waarborgen die de doorgifte rechtmatig kunnen laten plaatsvinden. 
 
 
 



 
 
  
 
 
 
 

 24 

 
Mogelijkheden voor rechtmatige doorgiften zijn onder meer: 

- toestemming van de betrokkene (behalve bij medewerkers) 
- het gebruik van door de Europese Commissie vastgestelde modelcontracten 
- het gebruik van wereldwijde bindende bedrijfsvoorschriften 
 

 
 
 
29. Stel vast of er sprake is van de verwerking van een nationaal 

identificatienummer of daarmee vergelijkbaar algemeen nummer  

Het verwerken van identificatienummers zoals het BurgerServiceNummer is alleen 

toegestaan als een uitdrukkelijk wettelijk voorschrift dit mogelijk maakt. Toestemming 

van de betrokkene voor de verwerking van diens BSN is niet toegestaan als 

grondslag voor de verwerking er van. In het wettelijk voorschrift moet uitdrukkelijk 

staan vermeld tussen welke organisaties, wanneer en waarvoor het gebruik van 

bijvoorbeeld het BSN is toegestaan. 

Voorbeelden van toegestaan gebruik zijn: 

- uitwisseling met het pensioenfonds in het kader van de pensioenverzekering 
- uitwisseling met een arbodienst zodra een medewerker zich ziek heeft gemeld 

(en niet eerder al) 
- vastlegging in de personeelsadministratie ten behoeve van de uitwisseling met de 

Belastingdienst 
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Voorbeelden van niet toegestaan gebruik zijn: 

- het gebruiken van het BSN als personeelsnummer 
- het gebruiken van het BSN als inlognummer 
- het gebruiken van het BSN als intern ordeningsnummer 
- het uitwisselen van het BSN met een arbodienst voordat een medewerker zich 

ziek heeft gemeld 
 

 
 
 
30. Stel vast of er een programma is waarmee de kennis en vaardigheid over de 

omgang met persoonsgegevens wordt overgedragen aan medewerkers 

 
Het naleven van de beginselen van gegevensbescherming is geen gemakkelijke 
opgave. De normen zijn grotendeels open en neutraal geformuleerd. Toepassing van 
de open normen en beginselen vraagt kennis van de medewerkers. Vaardigheid over 
de omgang met persoonsgegevens vraagt het overdragen van ervaringen en ‘best 
practises’ binnen organisaties. De AVG bevat geen uitgeschreven stelsel van rechten 
en verplichtingen. Een juiste toepassing van de materiele eisen uit de AVG kan 
alleen plaatsvinden als de structuren voor oplossingsrichtingen zijn ontsloten aan 
medewerkers. 
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DEEL 2 

 

AVG/GDPR: 

ACHTERGROND EN THEORIE 
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Checklist privacy 

 
Hoe implementeer je de AVG het beste in je organisatie? 
 
 
 

 
 
 
 
 Creëer bewustwording over de bestaande én de nieuwe regels 

 Richt de privacy organisatie in 

 Stel het raamwerk samen om te kunnen borgen dat er aantoonbaar aan de 

regelgeving wordt voldaan 

 Test de weerbaarheid van je organisatie op incidenten 

 Borg de leercyclus (plan-do-check-act) binnen je organisatie 

 

  

Bewustwording

Privacy 
Organisatie

AantoonbaarheidWeerbaarheid

P-D-C-A
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Inrichting privacy raamwerk: 
 
 
 

 
 
 
 
 Voer een nulmeting uit om de uitgangspositie van je organisatie te bepalen 

 Stel een (project)plan vast om vanuit de uitgangspositie in de gewenste positie te 

komen 

 Voer het (project)plan uit en implementeer nieuwe processen en pas waar nodig 

de bestaande processen aan 

  

implementatie

(project)plan

nulmeting
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Waarom is voldoen aan de regelgeving zo belangrijk? 
 
 
 

 
 
 
 

 Privacybescherming is een grondrecht 

 De boete op overtreding van de regelgeving kan oplopen tot €20 miljoen of 4% 

van de wereldwijde bruto jaaromzet 

 Overtreding van de regelgeving leidt tot hoge reputatierisico’s 

 Preventieve beheersing van privacy risico’s bespaart onnodige kosten 

achteraf, in geval van massale uitoefening van privacy rechten door cliënten 

  

Compliance

grondrecht

boete

risico

reputatie

risico

kosten

preventie
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Wat zijn de hoofdbeginselen waar bij elke gegevensverwerking rekening mee 
moet worden gehouden? 
 
 
 

 
 
 
 
 Persoonsgegevens worden alleen verwerkt op een wijze die rechtmatig, 

behoorlijk en transparant is 

 Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor een bepaald doel en alleen 

verder gebruikt als dat verenigbaar is met het oorspronkelijke doel (doelbinding) 

 Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voorzover dat noodzakelijk is voor het 

doel waarvoor zij worden verwerkt (minimale gegevensverwerking) 

 Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voorzover deze juist zijn 

 Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk 

(opslagbeperking) 

 De integriteit en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens moet worden 

gewaarborgd 

 De naleving van de beginselen moet kunnen worden aangetoond 

  

rechtmatigheid aantoonbaarheid
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Rollen en taakverdeling in de AVG 
 
 
 

 

 
 
 
Verwerkingsverantwoordelijke een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een 

overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan 
die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van 
en de middelen voor de verwerking van 
persoonsgegevens vaststelt 

 
Verwerker een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een 

overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan 
die/ dat ten behoeve van de 
verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens 
verwerkt 

 
Betrokkene degene op wie een persoonsgegeven betrekking 

heeft 
 
 
 
 

Autoriteit 
Persoonsgegevens

betrokkene

verantwoordelijke
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Functionaris voor  de interne onafhankelijke toezichthouder die de 
Gegevensbescherming verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker bij 

staat bij het toezicht op de interne naleving van de 
AVG 

 
Privacy Officer degene die de verwerkingsverantwoordelijke of de 

verwerker bij staat bij het toezicht op de interne 
naleving van de AVG zonder te zijn ingesteld als 
interne onafhankelijke toezichthouder 

 
Ontvanger een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een 

overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, 
al dan niet een derde, aan wie/waaraan de 
persoonsgegevens worden verstrekt 

 
Derde een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een 

overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, 
niet zijnde de betrokkene, noch de 
verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, 
noch de personen die onder rechtstreeks gezag 
van de verwerkingsverantwoordelijke of de 
verwerker gemachtigd zijn om de 
persoonsgegevens te verwerken 

 
Vertegenwoordiger een in de Unie gevestigde natuurlijke persoon of 

rechtspersoon die uit hoofde van artikel 27 AVG 
schriftelijk door de verwerkingsverantwoordelijke of 
de verwerker is aangewezen om de 
verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker te 
vertegenwoordigen in verband met hun respectieve 
verplichtingen krachtens deze verordening 

 
Autoriteit Persoonsgegevens de door Nederland ingestelde onafhankelijke 

overheidsinstantie 
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Belangrijkste impactvolle dossiers van de AVG

 

•Onder de AVG moet de naleving van de wet kunnen 
worden aangetoond. Dit betreft een resultaatsverbintenis. 
Onder de Wbp moest er alleen worden zorggedragen voor 
naleving van de wet. Dit betrof een inspanningsverbintenis.

Aantonen

•De vereisten voor het verkrijgen van een rechtmatige 
toestemming worden verzwaard. Er moet voortaan 
sprake zijn van een duidelijke actieve handeling door de 
betrokkene. Verder moet het intrekken van de 
toestemming net zo eenvoudig zijn als het geven er van. 
Het recht op intrekking moet worden medegedeeld 
voordat de toestemming wordt gegeven. Toestemming 
moet voldoen aan de volgende vier eisen:

•de toestemming moet vrij kunnen worden gegeven; dat 
wil zeggen zonder nadelige gevolgen voor de betrokkene

•de toestemming moet specifiek gericht zijn op een 
bepaald doel van de gegevensverwerking

•de toestemming moet op juiste en volledige informatie 
gebaseerd zijn

•de toestemming moet aantoonbaar zijn

Toestemming

•Organisaties moeten twee nieuwe rechten (recht op 
wissing en overdraagbaarheid) van betrokkenen kunnen 
waarborgen in aanvulling op de bestaande rechten van 
betrokkene. Er moeten dan ook (nieuwe) processen 
worden ingericht om verzoeken van betrokkenen te 
kunnen behandelen. Als een betrokkene zijn 
persoonsgegevens verkrijgt, heeft deze recht op een kopie 
en het recht de informatie aangeleverd te krijgen in een 
´automatisch leesbaar bestandsformat´.

Rechten betrokkene

•Organisaties moeten bestaande informatie uitingen 
aanpassen aan de nieuwe aanvullende 
informatieverplichtingen. Dit kan betrekking hebben op 
de passieve informatievoorziening in een privacy 
statement op websites e.d. maar ook de actieve 
informatievoorziening bij de start van het klantacceptatie 
proces. Steeds moet kunnen worden aangetoond dat de 
informatie de betrokkene daadwerkelijk heeft bereikt op 
een wijze die eenvoudig en helder te begrijpen is voor de 
betrokkene. Als er sprake is van meerdere versies van de 
informatievoorziening, dan zal per versie aantoonbaar 
moeten zijn welke betrokkenen welke versie van de 
informatievoorziening hebben ontvangen.

Uitbreiding 
informatieplicht

•Gegevensuitwisselingen met externe partijen kunnen 
onderhevig zijn aan de verplichting een 
verwerkersovereenkomst te sluiten indien er sprake is van 
verwerkerschap of een onderlinge regeling te treffen 
indien er sprake is van gezamenlijke verantwoordelijken. 
Bestaande overeenkomsten moeten waar nodig 
tussentijds worden aangepast aan de vereisten van de 
AVG. Daarnaast moeten de afgesloten overeenkomsten 
kunnen worden aangetoond.

Relaties met externen
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•Persoonsgegevens moeten te allen tijde passend zijn 
beveiligd door middel van een structureel 'plan-do-
check-act' cyclus en informatiebeveiligingsbeleid/-
management. Elke inbreuk op de beveiliging is een 
mogelijk meldplichtig datalek. Het autorisatiebeleid 
dient veelal te worden aangepast of geactualiseerd. 
Een 'plan-do-check-act' cyclus komt op het volgende 
neer:

•Beoordeel de risico’s

•Maak gebruik van algemeen geaccepteerde 
beveiligingsstandaarden

•Controleer en evalueer regelmatig

Informatiebeveiliging

•Elke organisatie moet een passend privacybeleid 
hebben en de naleving van de AVG kunnen aantonen. 
Dit betekent dat tenminste alle relevante 
besluitvorming en verwerkingen gedocumenteerd 
moeten zijn. Verder betekent deze verplichting de 
invoering of herijking van een bestaand 
risicobeheersingsraamwerk.

Preventief management

•Elke organisatie moet de nieuwe privacy instrumenten 
(functionaris voor gegevensbescherming, privacy by 
design & default, verwerkingsregister, 
gegevensbeschermingseffectbeoordeling, voorafgaande 
raadpleging) aantoonbaar implementeren in de 
bedrijfsvoering.

Privacy instrumenten

•Om naleving van de regels te waarborgen is kennis van 
die regels essentieel. Alle medewerkers dienen in relatie 
tot hun werkzaamheden geïnformeerd te zijn over de 
van toepassing zijnde privacynormen. 

Bewustwording

•Er mogen niet meer klantgegevens dan noodzakelijk 
(waaronder gespreksopnamen) worden bewaard in 
het klantdossier en de systemen van de 
verantwoordelijke. De MIFID II legt geen 
conflicterende verplichtingen op met de AVG. Wel zal 
elke organisatie moeten kunnen aantonen dat de 
vastgelegde klantgegevens relevant, ter zake doend en 
juist zijn en noodzakelijk voor opname in het 
klantdossier. Onder de AVG hebben cliënten recht op 
wissing. Dit recht wordt echter begrensd voorzover er 
een wettelijke bewaartermijn geldt. Een klant kan dus 
geen wissing verlangen van gegevens die op grond van 
het Burgerlijk Wetboek of de MiFIR moeten zijn 
vastgelegd voor een bepaalde periode. Een klant heeft 
pas recht op wissing als een wettelijke bewaartermijn 
niet meer van toepassing is. 

Bewaartermijnen
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Overzicht belangrijkste wijzigingen tussen de Wbp en de AVG 

Wbp AVG 

Begrip Verantwoordelijke Begrip Verwerkingsverantwoordelijke 

Begrip Bewerker Begrip Verwerker 

Werkgroep29 privacy toezichthouders Europees Comité voor 
Gegevensbescherming 

Artikel 4 Wbp: Wbp van toepassing op 
vestiging verantwoordelijke in 
Nederland of indien middelen in 
Nederland worden gebruikt 

Artikel 3 AVG: De AVG is aanvullend van 
toepassing op verantwoordelijken buiten 
de EU/EER als goederen of diensten 
worden aangeboden aan burgers in de 
EU/EER of indien het monitoren van 
gedrag van burgers in de EU/EER. 

 
- 

Artikel 5 en 24 AVG: de 
verantwoordelijke moet naleving van de 
AVG kunnen aantonen en moet een 
passend privacy beleid voeren. Deze 
bepalingen vormen de grondslag voor de 
inrichting van een risk control framework 
gericht op gegevensbescherming. Dit 
framework dient te bestaan uit een policy 
framework (PES-beleid, cameratoezicht, 
privacybeleid, testbeleid, 
bewaartermijnen beleid, 
autorisatiebeleid, etc.) maar ook uit een 
bewustwordingsprogramma, 
incidentenmonitoring, periodieke 
rapportering, risk assessments, DPIA, 
privacy by design, verwerkingsregister, 
benoeming FG, etc. Vergelijkbaar met 
compliance- en integriteitmanagement 
dient privacy management dus ook 
onderdeel te zijn van de bedrijfsvoering. 

Ondubbelzinnige en uitdrukkelijke 
toestemming 

Artikel 7 AVG: Aantoonbare 
toestemming en uitdrukkelijke 
toestemming. Intrekken toestemming 
moet even eenvoudig zijn als het geven 
er van. Daar waar een specifiek 
toestemmingsformulier gebruikt wordt, 
dient er een formulier te zijn waarmee de 
toestemming kan worden ingetrokken. 
Belangrijk is dat aan de intrekking van de 
toestemming geen voorwaarden door de 
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Wbp AVG 

verantwoordelijke kunnen worden 
verbonden. 

BSN en strafrechtelijke gegevens zijn 
bijzondere persoonsgegevens onder de 
Wbp 

Strafrechtelijke gegevens resp. 
identificatienummers zoals BSN zijn 
geen bijzondere persoonsgegevens 
meer maar vallen onder afzonderlijke 
wettelijke verplichtingen in de AVG 
(artikel 10 resp. 87 AVG). Bijzondere 
persoonsgegevens worden uitgebreid 
met genetische en biometrische 
persoonsgegevens. 

Artikel 33 en 34 Wbp: Informatie over 
identiteit en doeleinden van de 
verwerking verstrekken en aanvullende 
informatie indien nodig. 
Momenteel wordt de volgende 
informatie verstrekt: 
- Naam verantwoordelijke 
- Door wie de gegevens gebruikt gaan 
worden 
- Wat er met de gegevens gedaan 
wordt 
- waar men verzet kan aantekenen 
 

Artikel 13 en 14 AVG: aanvulling van de 
bestaande informatieplicht met de: 
- Contactgegevens verantwoordelijke 

- Contactgegevens Functionaris voor 

Gegevensbescherming 

- Indien van toepassing; de 

gerechtvaardigde belangen van de 

verantwoordelijke 

- Mededeling of er sprake is van 

doorgifte naar een derde land 

- Bewaartermijn van 

persoonsgegevens 

- Opsomming van alle rechten van 

betrokkenen 

- Mededeling dat toestemming kan 

worden ingetrokken 

- Of er sprake is van profilering 

- Gevolgen als gegevens niet worden 

verstrekt in het kader van de 

uitvoering van de overeenkomst of 

wettelijke verplichting 

- Mogelijkheid dat een klacht kan 

worden ingediend bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens 

- Mededeling uit welke bron of bronnen 

persoonsgegevens zijn verkregen 
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Wbp AVG 

 
- 

Artikel 17 en 20 AVG: uitbreiding van de 
rechten van betrokkene met het recht op 
gegevensoverdraagbaarheid, 
vergetelheid en het recht bezwaar te 
maken tegen profilering op basis van 
geautomatiseerde besluitvorming. 
Profilering onder de AVG is elke indeling 
van een persoon met de bedoeling die 
persoon te analyseren of te voorspellen. 
Een voorbeeld van profilering is 
bijvoorbeeld het gebruik van tracking 
cookies op een website. Maar ook de 
indeling van een cliëntenbestand naar 
sociale en demografische kenmerken. 

Privacy by Design is een best practice 
waar het gaat om ontwerp, inrichting en 
functionaliteit van ICT-applicaties 

Artikel 25 AVG: een verantwoordelijke is 
verplicht ‘privacy by design’ en ‘privacy 
by default’ in te bedden in ICT-
applicaties. Deze beginselen houden in 
dat elke ICT-applicatie dient te zijn 
ontworpen rondom de regels van 
gegevensbescherming. Dus dat rechten 
van betrokkenen kunnen worden 
geborgd door de inrichting van de 
systemen zoals inzage, wissing en 
overdraagbaarheid van gegevens maar 
ook dat de systemen data lifecycle 
management kunnen faciliteren. 
Daarnaast houden de beginselen in dat 
de functionaliteit bij standaard dient te 
zijn ingesteld op de meest 
privacyvriendelijke instellingen. Opties 
tot logging dienen bijvoorbeeld 
standaard uit te staan en alleen 
aangezet te kunnen worden indien dat 
noodzakelijk is. Deze beginselen 
betekenen voor het ICT domein veelal 
een 180 graden ommeslag bij de 
inrichting van de functionaliteit van 
systemen. 

Artikel 27 Wbp: meldplicht van 
verwerkingen is vervallen. Het 
meldregister is inmiddels offline 

Artikel 30 AVG: elke verantwoordelijke 
dient een register van 
verwerkingsactiviteiten aan te leggen. 
Ook organisaties met minder dan 250 
medewerkers hebben deze plicht als zij 
structureel gevoelige of bijzondere 
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Wbp AVG 

persoonsgegevens verwerken. 
Vermogensbeheerders verwerken 
tenminste gevoelige gegevens en dienen 
dus te allen tijde een register aan te 
leggen. 

Artikel 31 Wbp: verplicht voorafgaand 
onderzoek in drie situaties is vervallen 

Artikel 35 en 36 AVG: invoering van de 
verplichte voorafgaande 
gegevensbeschermingseffectbeoordeling 
en de voorafgaande raadpleging van de 
Autoriteit Persoonsgegevens. Processen 
waarin gevoelige of bijzondere 
persoonsgegevens worden verwerkt of 
gedrag dienen een risico beoordeling te 
krijgen die moet zijn gedocumenteerd. 
Voorbeelden van deze verwerkingen 
zijn: het klantacceptatieproces, 
(verborgen) cameratoezicht en HRM 
gerelateerde verwerkingen. 

Artikel 62-64 Wbp: een 
verantwoordelijke mag vrijwillig een 
eigen interne en onafhankelijke 
toezichthouder aanstellen 

Artikel 37-39 AVG: in een drietal 
gevallen is een verantwoordelijke 
verplicht een eigen interne en 
onafhankelijke toezichthouder aan te 
stellen. Een FG mag ook een externe 
adviseur zijn op basis van 
dienstverlening. Vermogensbeheerders 
lijken onder deze verplichting te vallen.  

Geen recht op ‘class action’ Artikel 80 AVG: ‘class action’ wordt 
mogelijk voor betrokkenen die 
schadevergoeding willen vorderen na 
inbreuk op hun privacy 

Artikel 66 Wbp Boetebevoegdheid tot 
€820.000 of 10% jaaromzet 

Artikel 83 AVG: Boetebevoegdheid tot 
€20.000.000 of 4% wereldwijde 
jaaromzet 
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Overzicht belangrijkste issues tussen de MiFID II en de AVG 
 
Vastleggen van telefoongesprekken 

Onder MiFID II dienen bepaalde telefoongesprekken minimaal vijf jaar en soms 

zeven jaar te worden bewaard. Deze wettelijke bewaarplicht conflicteert niet met de 

AVG omdat de AVG stelt dat persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk worden 

bewaard. Een wettelijke plicht tot bewaren levert een ‘noodzaak’ op onder de AVG. 

Wel dient de mogelijkheid van registratie van telefoongesprekken duidelijk te zijn 

voor alle betrokkenen voordat registratie plaatsvindt. 

De registratie van telefoongesprekken levert een ‘volgsysteem’ op van eigen 

medewerkers. Het vastleggen van telefoongesprekken is instemmingsplichting door 

de ondernemingsraad op grond van artikel 27 onder 1 k en l WOR (mits een 

onderneming over een ondernemingsraad beschikt). 

Bescherming van klokkenluiders 

De regeling van de bescherming van klokkenluiders dient volgens de Europese 

werkgroep van privacy toezichthouders te voldoen aan de vereisten van opinie 

wp117 met nummer 1/2016 d.d. 1 februari 2006. 

Rechten van betrokkenen 

Medewerkers hebben identieke rechten ten aanzien van de vastgelegde 

telefoongesprekken als cliënten. Medewerkers hebben dus onder meer recht op 

inzage, correctie, afscherming, etcetera. 

Beveiliging van persoonsgegevens 

De geregistreerde data dient passend beveiligd te worden in het bijzonder waar het 

de data betreft van cliënten en medewerkers die verplicht jarenlang moeten worden 

bewaard. 
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Waar kunt u met uw vragen terecht? 
 
Meer informatie kunt u vinden in: 

 ‘Handleiding AVG’ van het ministerie van Justitie en Veiligheid 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/01/22/handleiding-
algemene-verordening-gegevensbescherming 

 

 Regelhulp AVG 
https://rvo.regelhulpenvoorbedrijven.nl/avg/ 
 

 website Autoriteit Persoonsgegevens 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ 

 

 website Hulp bij Privacy 
https://hulpbijprivacy.nl/ 

 

 website Europese Commissie 
https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-
protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_en 

 

 Privacy Management adviesbureau Legal2Practice 
https://legal2practice.nl/ 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/01/22/handleiding-algemene-verordening-gegevensbescherming
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/01/22/handleiding-algemene-verordening-gegevensbescherming
https://rvo.regelhulpenvoorbedrijven.nl/avg/
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
https://hulpbijprivacy.nl/
https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_en
https://legal2practice.nl/

