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Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (“GDPR”)

Introductie
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Doel van deze sessie

Introductie

• De achtergrond van de GDPR, en haar inhoud begrijpen; 

− Wat is er nieuw, en wat niet

− Basisbegrippen + kernverplichtingen

− Noodzaak vervolgsessie?

• Erkenning van het belang van privacy en bescherming van persoonsgegevens;

• Begrijpen wat jouw rol en verantwoordelijkheid is binnen dit vernieuwde wetgevende kader;

• Lex generalis vs. Lex specialis (patientenrechten, wetgeving erkende tariferingsdienst, farmaceutisch 
dossier, ..)

• Externe privacy vs. interne privacy

3
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Waar komt de GDPR vandaan?

• In 1995 heeft de 
Europese Unie de 
Europese Privacy 
Richtlijn 95/46/CE 
aangenomen. In 
navolging hebben alle 
EU lidstaten een 
nationale 
privacywet 
geïmplementeerd.

• De Europese Commissie 
stelt een hervorming
van het huidige, 
gefragmenteerde 
juridisch kader voor. 
Doel is een harmonieus 
wetgevend kader over 
lidstatelijke grenzen 
heen, dat up-to-date is 
met het nieuwe digitale 
tijdperk.

2012 2018

• De GDPR wordt van kracht vanaf 25 mei 2018, 
rechtstreeks in alle 28 lidstaten, na een 
implementatieperiode van 2 jaar.

• Verschillende lidstaten hebben al, of zijn bezig, hun 
privacywetgeving aan te passen voor de invoering van 
de GDPR.

1995 2016

• Op 4 mei 2016 is de Algemene 
Verordening 
Gegevensbescherming (AVG / 
GDPR) gepubliceerd in het 
publicatieblad van de Europese 
Unie.

Introductie
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Wat is de AVG en wat is de AVG niet?

Introductie
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GDPR, 
Privacywet

• Update en verstrenging van bepaalde regels;

• Introductie van nieuwe regels en verplichtingen;

• Erkenning en ruimte voor afwijkende, Belgische regels

− vb. arbeidsrecht, medisch recht … 

− … deze blijven bestaan!

• Geen allesomvattende regeling;

• Geen afschaffing van afwijkende, nationale regels 

− Bv. KB 21 januari 2009: verplichting bewaring 10 jaar

• Geen plots verbod om persoonsgegevens te verwerken

Fundamentele
rechten

Specifiekere
regels
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Grootste veranderingen en nieuwigheden?

Introductie
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Groter toepassingsgebied (globaal?)

Invoering functionaris gegevensbescherming
(‘DPO’) – Verplicht in bepaalde gevallen!

Focus op verantwoording (‘accountability’)

Privacy by design - PIA

Recht op gegevenswissing en
overdraagbaarheid

Plichten bij gegevenslek

Hogere sancties

Meer samenwerking tussen Europese
toezichthouders
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Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (“GDPR”)

Basisconcepten
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I. Persoonsgegevens

II. Verwerking van persoonsgegevens

III. Privacy principes

IV. Rechtsgronden

Concepten

8
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Wat zijn ‘persoonsgegevens’?

Concepten
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“over” “identificatie” “betrokkene” “identificator”

“Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘betrokkene’);

als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden
geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer,
locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke,
fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke
persoon”.

< Bijzondere (gevoelige) gegevens
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“Verwerking van persoonsgegevens”

Concepten
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verzamelen opslaan gebruiken doorgeven verwijdering

• verzameling

• opname

• ordenen

• opslaan

• consultatie

• gebruik

• update

• aanpassing

• combinatie

• combinatie

• Linking

• Alignment

• mededeling

• verspreiding

• vernietiging

• verwijdering

• blokkering
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Voorbeeldsituatie

Concepten
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• Welke persoonsgegevens?

• Wat voor soort persoonsgegevens?

• Is dit een verwerking?
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Privacy principes

Concepten
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Doelbinding Persoonsgegevens worden voor een specifiek doel verzameld, en niet verder
verwerkt voor een ander, onverenigbaar doel.

Rechtmatigheid en

transparantie
Er is een rechtmatige basis om persoonsgegevens te verwerken. De betrokkene
wordt ingelicht.

Minimale gegevensverwerking

Accuraatheid

Opslagbeperking

Er worden niet meer persoonsgegevens verwerkt dan noodzakelijk.
Proportionaliteit.

De verwerkte persoonsgegevens zijn accuraat en up to date.

Persoonsgegevens worden verwijderd als ze niet langer nodig zijn.

Veiligheid Persoonsgegevens worden adequaat beveiligd. HTTPS – Gesloten envelope.

Verantwoordingsplicht De verwerkingsverantwoordelijke kan aantonen dat de GDPR wordt nageleefd.
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Rechtsgronden

Concepten

• De verwerking van persoonsgegevens moet altijd op een rechtsgrond zijn gestoeld: een voorwaarde 
waaraan moet zijn voldaan om rechtmatig persoonsgegevens te verwerken;

• Er zijn verschillende rechtsgronden, die bovendien variëren naargelang welke categorie
persoonsgegevens men verwerkt!

14

Wettelijke 
verplichting

Ondubbelzinnige
toestemming

Uitvoering 
overeenkomst

Expliciete
toestemming

Legitiem 
belang …

Belang?

Elke verwerkingsactiviteit moet 
op meest passende rechtsgrond 

berusten

Toepasselijke rechtsgrond heeft 
impact op individuele rechten
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Rechtsgronden

Concepten

Voorbeeld: aanmaak en bijhouden van farmaceutisch dossier

Analyse: 

• Verwerking van persoonsgegevens? 

• Verwerking van bijzondere persoonsgegevens?

• Rechtsgrond?

15

Biometrische
data
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Transparantie en privacyverklaringen

Concepten

• De verplichting om de betrokkene passende informatie te geven over de verwerkingsactiviteiten is niet 
nieuw;

• De AVG legt een strengere informatieverplichting op, waarbij meer informatie moet worden verstrekt 
dan onder de huidige wet

16

Biometrische
data

Identiteit en
contactgegevens

Contactgegevens DPO

Doel en
rechtsgrond

verwerking (incl. 
legitiem belang)

Doorgifte? (3en of 
binnen groep)

Internationale
doorgifte

Bewaarperiode

Individuele
rechten (incl. 

intrekken
toestemming)

Klacht indienen bij
Privacycommissie

Geautomatiseerde
beslissingen en

logica
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Rollen en verantwoordelijkheden

Concepten
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Verwerkings-
verantwoordelijke

Verwerker

Betrokkene

• De verwerkingsverantwoordelijke bepaalt met welk doel 
en middelen persoonsgegevens worden verwerkt

−Werkgever is de verwerkingsverantwoordelijke ten 
aanzien van werknemer 

• de verwerker verwerkt persoonsgegevens in opdracht van 
de verantwoordelijke 

− Het sociaal secretariaat is verwerker ten opzichte van 
de werkgever

• De betrokkene is de persoon wiens gegevens worden 
verwerkt

contract
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Rollen en verantwoordelijkheden

Concepten
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Apotheker tariferingsdienst

Betrokkene

• de verwerkingsverantwoordelijke bepaalt met welk doel en 
middelen persoonsgegevens worden verwerkt

−Als apotheker kwalificeert u als 
verwerkingsverantwoordelijke

• de verwerker verwerkt persoonsgegevens in opdracht van de 
verantwoordelijke 

− De tariferingsdienst verwerkt in uw opdracht 
persoonsgegevens

− Tariferingsdienst kan bijkomende verwerkers gebruiken!

• de betrokkene is de persoon wiens gegevens worden verwerkt

− de klant/patiënt die een voorschrift komt binnenbrengen

contract
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Kernverplichtingen GDPR

19
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Non-limitatief overzicht

Kernverplichtingen
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Beveilings-
verplichtingen

Register 
verwerkings-
activiteiten

Gegevens-
lekken

Uitvoeren
PIA’s 

Functionaris
gegevens-
bescherming

Trainingen en
awareness 
sessies
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Marketing/bewaartermijnen/toegang

21
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Specifieke topics

Marketing
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Privacy in interne 
relaties: cases
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Enkele aspecten van privacy op de werkvloer

3  |  Privacy in interne relaties: cases
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• Geen uniformiteit

• Kluwen van wetgeving: EVRM, Grondwet, 
CAO’s (werving en selectie, 
camerabewaking, internet en e-mail, …), 
Wet van 8 december 1992, …

Rechtsbronnen

Privacy in de arbeidsrelatie

3  |  Privacy in interne relaties: cases

Gezagsuitoefening

Recht op privacy
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Uitgangspunten

Privacy in de arbeidsrelatie

3  |  Privacy in interne relaties: cases

Hoe toepassen en 
misbruik opsporen? 

Finaliteit
(gerechtvaardigd doel)

02
01

03

Proportionaliteit
(niet meer dan nodig)

Transparantie
(geïnformeerde toestemming)

Het recht op toegang, 

verbetering en verzet 
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Case 1: 
Camerabewaking
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Poll

Case 1: Camerabewaking
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Finaliteit
(doel)

02

01

03

Proportionaliteit

Transparantie

CAO nr. 68 (ook voor camerabeelden die niet bewaard worden)  

Case 1: Camerabewaking

3  |  Privacy in interne relaties: cases

• Informatie aan OR/Comité/VA/WN over nagestreefde doel, eventuele bewaring van 
beelden, aantal en plaats van camera’s en tijdstippen wanneer camera’s werken 

vastleggen in policy/arbeidsreglement op ogenblik dat nog geen issue is en WN’s
geïnformeerd zijn 

• Consultatie OR/Comité

• Recht op informatie, recht op toegang

• Meldingsplicht privacycommissie

• Veiligheid en gezondheid 

• Bescherming van de goederen van de onderneming

• Controle productieproces, zowel wat machines betreft om de goede werking ervan na te 
gaan, als werknemers ter evaluatie en verbetering van de werkorganisatie 

• Controle van de arbeid* 

• Relevant en niet excessief 

• In principe geen inmenging in persoonlijke levenssfeer werknemer en indien wel, tot een 
minimum beperkt 

• Kan voortdurend of tijdelijk (afhankelijk van de doelstelling, cfr. finaliteit)

• Tijdelijk: controle productieproces voor werknemers en controle van de arbeid 

* beslissingen en beoordelingen mogen niet enkel gebaseerd 
worden op gegevens verkregen via camerabewaking
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Case 2: Internet 
en e-mail
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Poll

Case 2: Internet en e-mail
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Voorbeelden van rechtmatige doelen = finaliteit 

Internet en e-mail

3  |  Privacy in interne relaties: cases

Opnemen in een policy/arbeidsreglement 

Voorkomen van 
ongeoorloofde of 
lasterlijke feiten, 
strijdig zijn met 
goede zeden, … 

Beschermen van 
vertrouwelijke 
financiële, 
economische of 
handelsbelangen

Garanderen van de 
veiligheid en/of 
goede technische 
werking van de IT-
netwerksystemen van 
de onderneming 

Naleven van de in de 
onderneming 
geldende regels voor 
het gebruik van 
onlinetechnologieën  
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Ter zake dienend en niet overmatig = proportionaliteit

Internet en e-mail 

3  |  Privacy in interne relaties: cases

Procedure: 

1. Globale 
controle (vb. 

uitgaande mails 
in de hele 

onderneming) 

2. Individuele 
controle naar 
aanwijsbaar 

individu 

Indirect met 
voorlichtingsfase 
of direct (voor 
alles behalve 

naleven 
geldende regels)   
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Soort informatie = transparantie 

Internet en e-mail 

3  |  Privacy in interne relaties: cases

• Het controlebeleid van de werkgever

• Het toezichthoudend personeel

• De nagestreefde doelstellingen

• Het feit of persoonsgegevens als dan niet worden 
bewaard, de plaats en duur van de bewaring, het al dan 
niet permanente karakter van de controle

Collectieve 
informatie 

• Het gebruik van de instrumenten die de werknemer voor 
de uitvoering van zijn werk ter beschikking worden 
gesteld, inclusief de beperkingen wat het gebruik in het 
kader van de functie betreft

• De rechten, de plichten en de in het arbeidsreglement 
bepaalde straffen wanneer de regels niet in acht worden 
genomen

Individuele 
informatie 
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Case 3: 
Sociale media
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Is mogelijk  vaak zelf te wijten aan de 
werknemer! 

Hoe vermijden? 

• Werkgever niet als ‘vriend’ toevoegen

• Privacy-instellingen strikt instellen 

Mag de werkgever op Facebook controleren of iemand op een bepaalde dag wel 
effectief ziek was?

Case 3: Sociale media

3  |  Privacy in interne relaties: cases

TIP: regels omtrent gebruik 
opnemen in arbeidsreglement, 

policy opmaken, etc.
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Poll

Case 3: Sociale media
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• Recht op vrije meningsuiting blijft gehandhaafd maar ontslag wel mogelijk want vrije 
meningsuiting begrensd door loyaliteit als werknemer 

• Strafbaar

− Laster en leugens

− Vrijgeven van gevoelige bedrijfsinformatie

• Verschil met ‘klokkenluider’ (naar waarheid strafbare feiten van een collega of het bedrijf 
aan de kaak stellen)

• In geval van ontslag, steeds procedure voor de rechtbank 

Case 3: Sociale media

3  |  Privacy in interne relaties: cases

TIP: regels omtrent gebruik opnemen in arbeidsreglement, 

policy opmaken, etc.
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Werkgever doet 

vaststellingen op 

social media

Werkgever doet vaststellingen op social media

Conclusie

3  |  Privacy in interne relaties: cases

Doel,
Proportionaliteit,
transparantie 

Rechtspraak: bij beoordeling 
rekening gehouden met 
context, aard van de 
informatie …

Geen inbreuk als WN zelf 
inmenging toestaat (bv. 
bevriend met WG)

Redelijke privacy 
verwachting (bv. snelle 
verspreiding van je post owv
veel volgers op Facebook)
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Case 4:
Uitgangs- en
toegangscontrole
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Case 4: Uitgangs- en toegangscontrole 

3  |  Privacy in interne relaties: cases

•Verantwoord omgaan met toegangsverstrekking  

•Niet zomaar toegang verstrekken aan iedereen 

•Verantwoordelijkheid ook bij werknemer leggen door sancties bij 
verlies/diefstal 

•Voldoende wijzigen alarmcodes of werken met persoonlijke code per 
werknemer i.k.v. ontslagen

•Maximale veiligheid garanderen 

•Lijst bijhouden van wie toegang heeft tot welk gebouw/afdeling 

Belang: 

•Regels omtrent gebruik opnemen in een policy 

•Bewustwording creëren bij personeel door reden en betekenis policy te 
bespreken bij indiensttreding 

Tip: 
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Algemene 
aandachts-
punten
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Algemene aandachtspunten 

1  |  Inleiding in de 'GDPR'

Vertrouwelijkheidsclausule : 
afdwingbaarheid + 

bewustwording personeel 

Anonimiseren gegevens 
i.k.v. onderzoeken (vb. 
eindwerken stagiairs)

Opmaak checlist nieuwe 
werknemers i.k.v. 
bewustwording + 

volledigheid documentatie 

Telefoontoestel: policy 
opmaken + eventueel 
reglementering inzake 

cameragebruik (foto’s + 
video's)  
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Conclusie

47
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Gevolgen bij niet-naleving

Conclusie

• Actievere rol voor Privacycommissie: van papieren tijger naar toezichthoudende autoriteit met
onderzoeksbevoegdheden, en de mogelijkheid om zelf rechtstreeks sancties en boetes op te leggen

• Boetes: de AVG staat toe boetes op te leggen tot verschillende miljoenen euro’s voor de zwaarste
overtredingen.

• Reputatieschade: bescherming van persoonsgegevens en privacy gaat om vertrouwen en reputatie –
inbreuken laten mogelijks meer schade na in termen van vertrouwen en reputatie dan een pecuniair
verlies.

48
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