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Waar gaat de AVG eigenlijk over?
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De AVG heeft tot doel het uniformeren van de privacywetgeving

In de Europese Unie (EU) had elke lidstaat een eigen privacywet. Deze nationale wetten zijn wel 
allemaal gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995. In Nederland is de nationale 
uitvoering van deze richtlijn de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het belangrijkste 
verschil met de huidige Europese Privacyrichtlijn is dat het een Verordening betreft, die direct in 
werking treedt voor alle Lidstaten. Daarnaast geeft het toezichthoudende instanties de 
mogelijkheid tot het uitdelen van hoge boetes en de verplichting tot het melden van datalekken.

De AVG geldt voor alle verantwoordelijken en 
verwerkers binnen de Europese Unie. De AVG geldt 
voor alle verwerkingen van persoonsgegevens door 
organisaties binnen de EU.



De AVG in een notendop

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht gegaan, maar wat zijn 
de gevolgen? De tien punten uit de AVG met de grootste impact op organisaties zijn in de visie van PwC de 
volgende:

Profilering wordt moeilijker

Verwerken van persoons-
gegevens risicovoller

Overdraagbaarheid  
data gegarandeerd

Het recht om vergeten te 
worden

Betere onderbouwing van 
toestemming vereist

Nieuw boeteregime 

Functionaris voor de 
gegevensbescherming

Privacy impact 
assessment

Meldplicht datalekken

‘Privacy by design & default’

Hoofdpunten 
van de AVG
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Wat is een persoonsgegeven?

Persoonsgegevens: alle gegevens die direct of 
indirect te herleiden zijn tot een individu 

(“betrokkene”)

Bijzondere persoonsgegevens:

- Godsdienst of levensovertuiging

- Ras

- Politieke gezindheid

- Lidmaatschap van een vakvereniging

- Gezondheid

- Seksuele leven

- Biometrische/genetische gegevens

Gegevens van ‘gevoelige aard’ zijn gegevens over de financiële of economische 
situatie die kunnen leiden tot stigmatisering of uitsluiting (gokverslaving, prestaties op 

school, relatieproblemen, etc.) als gebruiksnamen, wachtwoorden en andere 
inloggegevens die kunnen worden gebruikt voor (identiteits-)fraude over kinderen t/m 

16 jaar

-Burgerservicenummer (BSN)

-Strafrechtelijke gegevens

Verwerking is 
verboden, 

tenzij....

Direct: 
NAW-gegevens

Indirect: postcode, 
kenteken, 
IP-adres
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Verwerk je persoonsgegevens? Dan moet je je houden aan de 
volgende “privacy principes” (1)

 Doelbinding
Persoonsgegevens mogen alleen voor een bepaald, uitdrukkelijk omschreven doel worden verwerkt

 Rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie
Persoonsgegevens moeten op behoorlijke, rechtmatige en transparante manier worden verwerkt

 Minimale gegevensverwerking
Alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het doel, mogen worden verwerkt

 Juistheid
De gegevens moeten correct en actueel zijn
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Verwerk je persoonsgegevens? Dan moet je je houden aan de 
volgende “privacy principes” (2)

 Opslagbeperking 
De gegevens mogen niet langer worden bewaard dan nodig

 Integriteit en vertrouwelijkheid
De gegevens moeten goed beveiligd zijn en vertrouwelijk blijven

 Verantwoordingsplicht
Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van deze beginselen en moet dit ook 
kunnen aantonen



Overige aandachtspunten voor IT Sector

Privacy by Design

Privacy impact moet aantoonbaar 
meegewogen worden bij de start van 

een product, dienst of systeem, en 
gedurende de hele levenscyclus

Verwerkersovereenkomsten

IT leveranciers verwerken 
persoonsgegevens van hun klanten. 

Afspraken moeten worden vastgelegd 
over aard van de verwerking, type 
gegevens, rechten en plichten etc.



De externe en interne toezichthouder

Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
De Nederlandse toezichthouder met 

boetebevoegdheid 

De Functionaris Gegevensbescherming 
(FG)

 Onafhankelijk interne toezichthouder
 Contactpunt voor betrokkenen: 

klanten en personeel



Wat is het risico van non-compliance?

• Imago schade

• Verlies van vertrouwen
door klanten

• Afname van het aantal 
klanten

• Verlies van vertrouwen 
werknemers  

• Boetes en sancties

• Algemene norm van 
zorgvuldigheid  

• Persoonlijke
aansprakelijkheid voor
schade van 
bestuurders

• Controles en 
onderzoeken Autoriteit 
Persoonsgegevens

• Verlies van inkomsten

• Kosten van 
rechtszaken 

• Individuele recht om 
schadevergoeding te 
vorderen

• Kosten van opschonen 
gegevens 

• Collectieve 
aanklachten

• Ongeldige bewerking 
van gegevens

• Beperkte uitvoering 
binnen de EU 

Toezichthouders 
risico

Financieel 
risico

Operationeel 
risico

Reputatie risico



De ondernemingsraad dient door de
ondernemer betrokken te worden bij regelingen
voor het verwerken van persoonsgegevens
en het gebruik van personeelsvolgsystemen. De
ondernemingsraad heeft de plicht zijn
instemmingsrecht voor deze verwerkingen uit te
oefenen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Date 13



Privacy & Wet op de ondernemingsraden

1. Regelingen over het verwerken van 
persoonsgegevens van  werknemers

(art 27 WOR lid 1 onder k.)

2. ‘Personeelsvolgsysteem’

Bij besluit tot invoering van een technologische 
voorziening zodat gedrag,  aanwezigheid of 
prestaties kan worden waargenomen of 
gecontroleerd

(art 27 WOR lid 1 onder l.)

Zodra de onderneming het voornemen heeft een regeling te 
treffen over het verzamelen, het omgaan en het bewaren van 
persoonsgegevens moet dit ter instemming aan de raad 
worden voorgelegd. Ook het wijzigen of intrekken van een 
bestaande regeling valt hieronder. Denk aan 
salarisadministratie, verzuimregistratie, personeelsdossiers

Voor personeelsvolgsystemen heeft de OR instemmingsrecht. 

Bijvoorbeeld: 

• Systemen die aanwezigheid, tijd en toegang registeren

• Cameratoezicht

• Antivirussoftware of software ter voorkoming van KANS 

(RSI)

• Black box, board computer of gps-systeem

De OR wordt in de AVG niet genoemd. Maar:
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The history of our GDPR assessment tools

• The R.A.T was a global GDPR tool designed to test the readiness of an organization 
for implementing GDPR. 72 questions, 3,5 hours, all Articles and Recitals for a 
Controller or Processor considered and covered.

Over 300 R.A.T.s carried out globally. 

• The C.A.T is a Completeness Assessment tool. It consists of 60 key questions, all of 
which are mapped to GDPR obligations. The C.A.T benchmarks the organisations
completeness against our standards of compliance.

• The B.R.A.T is a Breach Readiness Assessment tool. Personal data breach have and 
will have more headline news which can have damaging consequences for trust and 
confidence in the organization affected by a personal data breach.

 The B.R.A.T is designed to help clients understand their readiness for dealing with a 
personal data breach and then notification regime introduced by the GDPR. 

Are you ready for 

the changing data 

protection 

landscape?

Understand your 

data

Understand your 

security

Be ready to 

respond

PwC tools om AVG “completeness” te meten 
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Hartelijk dank. Voor vragen over de praktijk kunnen jullie altijd mailen!
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