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NIEUWE VERORDENING EN HET EFFECT OP UW BUSINESS
FACTSHEET IN HOOFDLIJNEN

Van Richtlijn naar Verordening
Onze privacywet, Wbp, is gebaseerd op de Europese Privacy Richtlijn uit 1995. De nieuwe Verordening
vervangt deze 20 jaar oude Richtlijn.
In de afgelopen 20 jaar hebben technologische ontwikkelingen een vlucht hebben genomen en is de
mogelijkheid om gebruik van persoonsgegevens te maken onbegrensd geworden (“big data”). De rechten
en vrijheden van de betrokkene (degene over wie de gegevens gaan) zijn daarmee in het gedrang
gekomen.
De nieuwe Verordening gaat nog wel uit van dezelfde privacy beginselen, maar geeft meer aandacht aan
het herstellen van de balans tussen enerzijds het gebruik van persoonsgegevens en anderzijds de rechten
en vrijheden van de betrokkene. Concreet betekent dit dat de AVG een gedetailleerder en strikter kader
geeft voor het gebruik van persoonsgegevens. Deels betreft dit het vastleggen van “best practices” en
jurisprudentie uit de afgelopen 20 jaar.
Wat zijn in hoofdlijnen de positieve en negatieve effecten van de nieuwe wetgeving voor uw business?
POSITIEF









DIRECT GELDIG. Een Richtlijn moet worden omgezet in nationale wetgeving. De Verordening is op de
datum die hiervoor wordt afgesproken (2018) direct van toepassing.
IN HEEL EUROPA. Nu gelden in de verschillende Europese landen soms heel verschillende
verplichtingen. Bijvoorbeeld voor het beveiligen van datagebruik. De Verordening geldt in alle
Europese landen.
RISICO BENADERING. De Verordening heeft een zogenaamde “risk based approach”. Of te wel, als u
naar privacy begrippen risicovolle gegevens gebruikt of dit op een risicovolle manier doet, dan heeft
u meer verplichtingen. Maar indien u geen “spannende” activiteiten onderneemt met de gegevens
van anderen of weinig gegevens gebruikt, dan heeft u minder verplichtingen.
EEN LEIDENDE TOEZICHTHOUDER. Dit is vooral prettig voor ondernemingen met vestigingen in
meerdere landen. Er is straks een leidende toezichthoudende autoriteit indien sprake is van
verwerkingen in meerdere landen.
CERTIFICERING, GEDRAGSREGELS, BINDING CORPORATE RULES. De Verordening biedt de
mogelijkheid om aan te tonen dat u aan diverse verplichtingen voldoet door het verkrijgen van een
certificering, aansluiten bij gedragscodes of het toepassen van binding corporate rules. Diverse
brancheorganisatie zullen dit waarschijnlijk gaan faciliteren.

NEGATIEF


KOSTEN. De Verordening omvat een omvangrijke documentatieverplichting, een verplichting om
beleid op te stellen, een verplichting om checks en audits uit te voeren en nog een aantal
verplichtingen die simpelweg betekenen dat u of zelf tijd moet vrijmaken of een adviseur moet
inschakelen om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Dit vertaalt zich in kosten.
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NIEUWE PROCESSEN EN AANPASSEN SYSTEMEN. Los van de kosten die dit met zich meebrengt,
dient u ook actief een aantal nieuwe processen in te voeren (bijvoorbeeld het uitvoeren van een PIA
of toepassen van privacy by design en default). Ook dient u systemen aan te passen om de
betrokkene hun recht om vergeten te worden of om data mee te nemen te kunnen laten uitoefenen.
PRIVACY OFFICER. Het creëren van een nieuwe functie kan kosten met zich meebrengen. In ieder
geval dient u na te gaan of u verplicht bent om een data protection officer, een functionaris voor de
gegevensbescherming, aan te stellen. De positie en taakomschrijving van deze privacy officer vergt
aandacht. Hier gelden specifieke regels voor.
AANPASSEN BEWERKERSOVEREENKOMSTEN: De positie van de bewerker verandert. Neem in ieder
geval de rechtstreekse verplichtingen voor de bewerker uit de Verordening ook op in de
bewerkersovereenkomst. Maak de bewerker onderdeel van uw nieuwe verplichtingen uit de
Verordening.
AANPASSEN PRIVACY STATEMENT: De tijd dat een privacy verklaring een standaard documentje
was, is nu echt voorbij. Er gelden strenge eisen aan de informatieverschaffing. De privacy statements
en privacy verklaringen moeten worden aangepast en op de juiste wijze worden gehanteerd.
GRONDSLAGEN STRIKTER: Gegevens mogen alleen worden gebruikt als een van de 6 omschreven
gronden van toepassing zijn. Vaak wordt gebruik gemaakt van toestemming. Juist deze grondslag
wordt veel strikter. Het wordt moeilijker om rechtsgeldige toestemming te krijgen. U dient na te gaan
welke grondslagen u gebruikt en of deze conform de Verordening op een geldige wijze worden
gebruikt.
BOETEBEDRAGEN. De boetebedragen kunnen oplopen tot Euro 20.000.000,00 of 4% van de
wereldwijde jaaromzet van het voorgaande boekjaar.
Voor een meer gedetailleerd en artikelsgewijs overzicht verwijzen we naar de factsheet bij
Professional – Nieuwe Wetgeving – AVG en de impact op uw business.

Wij voeren en Privacy Quickscan uit voor Euro 850,00 ex BTW
Of bel gerust voor vrijblijvend overleg: 06 – 50 54 20 66
www.privacy-advocaat.nl

Alle informatie van www.privacy-advocaat.nl is met zorg samengesteld, maar wij garanderen niet dat deze juist, volledig of voor
uw situatie passend is. De interpretatie van privacywetgeving is aan verandering onderhevig en hangt af van feiten en
omstandigheden. Voor een passend en actueel advies verzoeken wij u contact op te nemen.
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