
Verdiepingssessie AVG



Agenda
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A. Kennismaking en korte inleiding

B. Toepassing AVG aan de hand stappenplan en draaiboek

Vragen?



A. Inleiding / kennismaking
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Doelstelling van vandaag

Verdieping en praktische toepassing van de AVG



Uitdaging AVG
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Deadline: 25 mei 2018

De kaders zijn geschetst, we kunnen aan de slag.

Aan de hand van een schema/stappenplan:

“Proces privacywetgeving” met draaiboek.



Hoe veilig is uw website en waaraan kunt u dit 

herkennen?
Vergelijking tussen 8 bedrijven

3 bedrijven hebben 

een beveiligde 

website

100% gebruikt cookies

6 bedrijven maken 

gebruik van Google 

Analytics

Slechts 1 bedrijf  heeft 

een privacy beleid

5 bedrijven 

maken gebruik 

van 

contactformulier
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B. Toepassing van de AVG
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Functionaris 
gegevens-

bescherming

Bewustwording 
creëren

Inventarisatie 
gegevens en risico’s

Vormgeven intern 
handboek

Data Protection 
Impact Assessment

Design & Default
Verwerkers-

overeenkomst

Toestemmings-
vereiste

Datalek beleid en 
protocol

Leidende 
toezichthouder

Controle 
implementatie/ 
bewustwording
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Stappenplan implementatie privacywetgeving

1) Functionaris voor de gegevensbescherming

2) Bewustwording creëren

3) Inventarisatie persoonsgegevens en risico’s

4) Vormgeven intern handboek

5) Data Protection Impact Assessment

6) Design & Default

7) Verwerkersovereenkomst

8) Toestemmingsvereiste

9) Datalekken

10) Leidende toezichthouder

11) Controle implementatie/bewustwording



1) Functionaris voor de gegevensbescherming (1) 
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FG verplicht bij:

➢ overheden en publieke organisaties;

➢ organisaties die vanuit hun gebruikelijke werkzaamheden 

op grote schaal individuen volgen; en

➢ organisaties die vanuit hun gebruikelijke werkzaamheden 

op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerken.

Aanmelden bij AP!



1) Functionaris voor de gegevensbescherming (2) 
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➢ onafhankelijk deskundige persoon op gebied van nationale en 

Europese wetgeving rondom bescherming 

persoonsgegevens;

➢ kennis en expertise in verhouding tot gevoeligheid, 

complexiteit en hoeveelheid persoonsgegevens;

➢ voldoende persoonlijke kwaliteiten om taken goed uit te 

kunnen voeren; integriteit en professionele ethiek.



1) Functionaris voor de gegevensbescherming (3) 
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Taken:

➢ informeert en adviseert;

➢ ziet toe op naleving;

➢ gegevensbeschermingeffectbeoordeling (DPIA);

➢ contactpunt AP;

➢ rapporteert over uitvoering taken.

De FG moet goed gepositioneerd zijn binnen de organisatie.



1) Functionaris voor de gegevensbescherming (4) 

11

Vrijwillig 

Niet FG noemen maar bijvoorbeeld Privacy officer (PO)

En wie dan wel? 

Welk takenpakket? 

Functieprofiel

Reikwijdte: bijvoorbeeld aanspreekpunt interne/externe 

klachtenprocedure?



2) Bewustwording creëren (1)
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Hoe krijg je iedereen op de werkvloer zo ver dat hij / zij 

persoonsgegevens herkent?

En hier voorzichtig, conform de wet en interne richtlijnen, mee 

omgaat?

Bewustwording creëren! 



2) Bewustwording creëren (2)
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2) Bewustwording creëren (3)
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➢ relevante personen binnen uw organisatie moeten op de 

hoogte zijn van de nieuwe privacyregels;

- wat is AVG

- consequenties overtredingen

- wie is het aanspreekpunt?

- hoe te handelen?

 Begrip kweken

My Login

Username – fiscaal

Password- FS18



2) Bewustwording creëren (4)
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Bewustwording omtrent de rechten van betrokkenen:

➢ vergetelheid (nieuw);

➢ dataportabiliteit (nieuw);

➢ inzage;

➢ rectificatie;

➢ beperking van de verwerking;

➢ geautomatiseerde besluitvorming en profiling;

➢ bezwaar. 

 In beginsel het verzoek over de uitoefening van rechten   

binnen één maand verwerken. 



3) Inventarisatie persoonsgegevens en risico’s (1)
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1. Verwerkt mijn organisatie gegevens?

2. Verwerkt mijn organisatie persoonsgegevens?

Elk gegeven dat betrekking heeft op een geïdentificeerde 

of identificeerbare natuurlijke persoon. 

3. Gehele of gedeeltelijke verwerking of opname in bestand?

4. Is de verordening op mijn organisatie van toepassing?

5. Verwerkingsverantwoordelijke of verwerker?



3) Inventarisatie persoonsgegevens en risico’s (2)
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Hele organisatie tot in detail in kaart brengen:
▪ welke gegevens worden verzameld

▪ welke processen behoeven aanpassing

Dit wordt niet het probleem van één persoon maar van de hele 

organisatie.

Verplicht? > 250 personen OF:
➢ risicovolle verwerking; 

➢ verwerking van gevoelige gegevens;

➢ niet-incidentele verwerking.

 Vrijwel altijd verplicht!



3) Inventarisatie persoonsgegevens en risico’s (3)
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Gegevensverwerkingen dienen in kaart te worden gebracht

➢ wijs een verantwoordelijke aan!

➢ maak de organisatie hier bewust van!

Verantwoordingsplicht: er moet aangetoond kunnen worden dat 

de organisatie in overeenstemming met de AVG handelt.



3) Inventarisatie persoonsgegevens en risico’s (4)
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Verwerking moet aan de belangrijkste beginselen voldoen:

mag alleen:

➢ rechtmatige grondslag;

➢ noodzakelijk voor het doel;

➢ Behoorlijk en zorgvuldig;

➢ gebonden aan specifieke verzameldoeleinden;

➢ niet langer bewaard dan noodzakelijk;

➢ juiste gegevens;

➢ goed beveiligd.



3) Inventarisatie persoonsgegevens en risico’s (5)
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Gegevensverwerkingen dienen in kaart te worden gebracht

 het verwerkingsregister 

Het verwerkingsregister biedt een goede start

bij de implementatie van de AVG:

➢ inzicht;

➢overzicht;

➢controle.

Verantwoordingsplicht: er moet aangetoond kunnen worden dat 

de organisatie in overeenstemming met de AVG handelt.



3) Inventarisatie persoonsgegevens en risico’s (6)
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Een verwerkingsregister bevat in ieder geval:

➢ ben ik verantwoordelijke of verwerk ik namens een ander;

➢ (categorieën) van wie welke gegevens verwerkt worden;

➢ met welk doel;

➢ waar komen deze gegevens vandaan;

➢ op basis van welke (wettelijke) grondslag worden deze 

gegevens verwerkt?

➢ technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen;

➢ bewaartermijn.

Geen daadwerkelijke persoonsgegevens 

opnemen!



4) Vormgeven intern handboek (1)
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Privacy beleid

➢ wanneer aan de slag? 

➢ vroeg of later stadium?

➢ doorlopend proces?

Afhankelijk van inventarisatie en doorlopen stappen van proces 

privacywetgeving, in samenwerking met verschillende 

bedrijfsonderdelen, deze ervaringen alvast vertalen in een 

concept handboek.



4) Vormgeven intern handboek (2)

23

➢ Beleid opstellen

➢ Werkprocessen inrichten

➢ Procedures bepalen

Met betrekking tot onder meer:

- borging rechten betrokkenen

- grondslag en bewaartermijn persoonsgegevens



5) Data Protection Impact Assessment (DPIA) (1)
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Wat is het?

Instrument om vooraf de privacyrisico’s van gegevens-

verwerking in kaart te brengen.

Verplicht? 

Verplicht indien de gegevensverwerking waarschijnlijk een hoog 

privacyrisico oplevert.

verwerkings-

verantwoordelijke



5) Data Protection Impact Assessment (DPIA) (2)
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Gegevensverwerking die waarschijnlijk een hoog privacyrisico 

opleveren zijn:

➢het systematisch en uitvoerig evalueren van persoonlijke 

aspecten (waaronder profiling);

➢het op grote schaal verwerken van bijzondere 

persoonsgegevens; en

➢het op grote schaal volgen van mensen in een publiek 

toegankelijk gebied (bijvoorbeeld met cameratoezicht).

Negen criteria van de Europese privacytoezichthouders!



5) Data Protection Impact Assessment (DPIA) (3)

26

Hoog risico (2 of meer):

➢ evaluatie van personen of scoretoekenning;

➢ geautomatiseerde besluitvorming met rechtsgevolg of 

vergelijkbaar wezenlijk gevolg; 

➢ stelselmatige monitoring; 

➢ gevoelige gegevens of gegevens van zeer persoonlijke aard; 

➢ op grote schaal verwerkte gegevens; 

➢ matching of samenvoeging van datasets; 

➢ gegevens met betrekking tot kwetsbare betrokkenen; 

➢ innovatieve toepassing van nieuwe technologische of 

organisatorische oplossing; 

➢ blokkering van een recht, dienst of contract.



5) Data Protection Impact Assessment (DPIA) (4)
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Procedure:

1. nagaan of verwerking hoog risico is

2. DPIA document opstellen

3. risico’s analyseren en maatregelen nemen

4. eventueel AP raadplegen



6) Design & Default (1)
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Wat is het?

Privacy by design: bij het ontwerpen van producten en diensten 

dient men ervoor te zorgen dat persoonsgegevens goed worden 

beschermd.

Privacy by default: maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat 

alleen persoonsgegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn 

voor het specifieke doel dat u wilt bereiken.



6) Design & Default (2)

29

Te nemen maatregelen afhankelijk van:

➢ stand van de techniek;

➢ uitvoeringskosten;

➢ aard, omvang, context en doel verwerking;

➢ risico’s voor betrokkenen.



6) Design & Default (3)
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Beveiligingsmaatregelen:

➢ pseudonimisering en versleuteling van de persoonsgegevens;

➢ vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht 

van de verwerkingssystemen en diensten garanderen;

➢ bij een fysiek of technisch incident de beschikbaarheid van en 

de toegang tot de persoonsgegevens tijdig herstellen; 

➢ procedure voor testen, beoordelen en evalueren van de 

doeltreffendheid van de technische en organisatorische 

maatregelen ter beveiliging van de verwerking.



6) Design & Default (4)
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Uitgangspunt: uitdrukkelijk toestemming nodig van de 

betrokkenen.

Ga met behulp van het gevulde register persoonsgegevens na 

of aan dit vereiste wordt voldaan.

Waar kan en waar moet er gesleuteld worden?



7) Verwerkersovereenkomst (1)
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In welke gevallen?

In welk format?

Voorbeelden:

- Softwarepakketten;

- Uitbesteding loonadministratie;

- Back-ups;

- Datavernietiging.



7) Verwerkersovereenkomst (2)
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7) Verwerkersovereenkomst (3)
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En wat moet er zoal in een verwerkersovereenkomst staan?

➢ onderwerp en doel van de overeenkomst;

➢ te verwerken persoonsgegevens;

➢ beveiligingsmaatregelen;

➢ rapportages over de beveiliging;

➢ beveiligingsincidenten en datalekken;

➢ doorgifte van persoonsgegevens buiten NL of de EU;

➢ locatie van de data;

➢ verstrekkingen van persoonsgegevens aan derden;

➢ geheimhouding;

➢ verzoeken van betrokkenen

➢ aansprakelijkheid;

➢ wijzigingen en beëindiging van de overeenkomst;

➢ overdracht of vernietiging van persoonsgegevens na afloop van de overeenkomst; en

➢ bezwaar-back-up en vernietigingsprocessen. 



8) Toestemmingsvereiste (1)
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De AVG kent 6 wettelijke grondslagen voor het verwerken van 

persoonsgegevens:

1. Toestemming van de betrokken persoon;

2. Of noodzaak voor:
a) de uitvoering van een overeenkomst;

b) het nakomen van een wettelijke verplichting;

c) bescherming van vitale belangen; 

d) Behartiging van gerechtvaardigde belangen;

e) Vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van 

openbaar gezag. 



8) Toestemmingsvereiste (2)
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Hoe is het nu geregeld?

➢Privacyverklaring!

Wie stelt het op? 

Waar wordt de privacyverklaring opgenomen? Digitaal?
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Het verwerkingsregister 

Voorbeeld



9) Datalekken (1)
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Persoonsgegevens verstuurd 

of afgegeven aan verkeerde 

ontvanger; 50%;

Apparaat, gegevensdrager 

en/of papier kwijtgeraakt of 

gestolen; 14%;

Overig; 13%;

Brief of postpakket 

kwijtgeraakt of geopend 

retour ontvangen; 9%;

Hacking, malware 

en/of phising; 5%;

Persoonsgegevens per 

ongeluk gepubliceerd; 5%;

Persoonsgegevens van 

verkeerde klant getoond in 

klantportaal; 4%;

Bron: Autoriteit persoonsgegevens 



9) Datalekken (2)
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Alle (mogelijke) datalekken registreren!

 Opstellen en bijhouden van een datalekkenregister

Verantwoordelijke moet binnen 72 uur melden:

➢ aan de Autoriteit Persoonsgegevens; 

➢ indien inbreuk hoog risico meebrengt voor rechten en 

vrijheden: aan betrokkene.



9) Datalekken (3)
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➢ opstellen beleid en procedure

➢ bewustzijn creëren (herkennen en voorkomen)

➢ opstellen register

➢ contactpersoon voor registraties, verslag en meldingen



9) Datalekken (4)
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Voorbeeld verslag



10) Leidende toezichthouder

Vestigingen in meerdere EU-landen? Of hebben uw 

gegevensverwerkingen impact in meerdere EU-landen?

Nagaan wie de ‘leidende toezichthouder’ is.

Waarom van belang?
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11) Controle implementatie / bewustwording

43

Hoe krijg je iedereen op de werkvloer zo ver dat hij / zij 

persoonsgegevens herkent?

En hier voorzichtig, conform de wet en interne richtlijnen, mee 

omgaat?

Bewustwording creëren. 

✓ Checklist om implementatie na te gaan.



Vragen
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Mariëlle Scheepens, senior jurist
mariëlle.scheepens-vandenboom@wesselman-info.nl

Igor Suselbeek, belastingadviseur/

specialist formeel recht
igor.suselbeek@wesselman-info.nl
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Bedankt voor uw aanwezigheid! 
 
 
 
 
 

 
 

 

Nu mogen jullie aan de slag  


