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Op 14 april 2016 heeft het Europees Parlement de General Data Protection Regulation 
(‘GDPR’) goedgekeurd. Met deze nieuwe verordening beoogt Europa een hoger 
beschermingsniveau voor alle particulieren wiens persoonsgegevens verwerkt worden. 
Op 25 mei 2018 zal de verordening van kracht worden in alle Europese lidstaten. 

Vanaf dan kunnen particulieren zich rechtstreeks op hun bijkomende rechten in de 
nieuwe privacywetgeving beroepen, en dit ten aanzien van elke onderneming die 
persoonsgegevens verwerkt. Wanneer u als onderneming niet voldoet aan de eisen 
van de nieuwe wetgeving, riskeert u mogelijks vanaf mei 2018 ook zware boetes. 
Belangrijker dan het vermijden van boetes is dat de nieuwe privacywetgeving voor 
bedrijven een opportuniteit vormt om op een transparante en datavriendelijke manier 
om te gaan met klanten. Wie op de juiste manier omspringt met persoonsgegevens kan 
dit als een Unique Selling Proposition (USP) uitdragen. Klanten kiezen immers steeds 
vaker de dienstverlener die hun privacy het best kan waarborgen.

Deze informatiebrochure zal u inlichten over wat de nieuwe verordening zal veranderen 
en waar u - zowel vandaag als naar de toekomst toe - op moet letten. 

Inleiding
Wat is de GDPR?

NIEUWE BESCHERMINGSREGELS VOOR GEGEVENSVERWERKING.

EEN INTRODUCTIE. 
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Op 14 april 2016 

heeft het Euro-

pees Parlement 

de General Data 

Protection Regu-

lation (‘GDPR’) 
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Wanneer is de GDPR 
van toepassing?

De nieuwe privacyverordening of 

GDPR vervangt de huidige richtlijn 

met betrekking tot privacy. Heeft 

uw onderneming op dit ogenblik 

al te maken heeft met nationale 

privacywetgeving dan kan u 

ervan uitgaan dat ook de nieuwe 

verordening op uw onderneming van 

toepassing is. 

Weet u niet zeker of de verordening wel op uw 
onderneming van toepassing is? Stel uzelf dan 
volgende vraag: verwerkt mijn onderneming 
persoonsgegevens van EU-burgers?

‘Persoonsgegevens’ worden in de GDPR zeer ruim 
opgevat. Het gaat niet alleen om gegevens waarmee 
men de klant rechtstreeks kan identificeren (zoals 
e-mailadressen). Het betreft net zozeer gegevens 
waarmee men het individu onrechtstreeks kan 
identificeren (zoals locatiegegevens). Dat laatste is 
uiteraard van belang voor bedrijven die IP-adressen 
verzamelen of bepaalde cookies gebruiken 
waarmee zij de bezoeker van hun website kunnen 
herkennen. Het moge in ieder geval duidelijk 
zijn dat heel wat bedrijven die online actief zijn 
persoonsgegevens - in de zin van de GDPR - 
verwerken. 

De verplichtingen in de GDPR zijn daarenboven 
niet alleen van toepassing op ondernemingen 
die persoonsgegevens verwerken voor 
eigen doeleinden. Ook ondernemingen die 
persoonsgegevens verwerken ten behoeve van 
andere ondernemingen dienen de GDPR na te leven.

Ten slotte is het niet langer doorslaggevend of de 
verwerking van de gegevens plaatsvindt binnen 
de Europese Unie. Van zodra gegevens worden 
verwerkt van natuurlijke personen die zich in de 
Unie bevinden, is de GDPR van toepassing. Ook 
bedrijven die niet in de EU gevestigd zijn, moeten 
dus rekening houden met de GDPR, voor zover zij 
hun goederen of diensten aanbieden aan personen 
die zich in de Unie bevinden of wanneer zij het 
gedrag van die personen monitoren. 
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Wat zijn mijn plichten?

De nieuwe privacyverordening 

verplicht ondernemingen om een 

transparant privacybeleid te voeren 

en om dit privacybeleid te kunnen 

verantwoorden. Accountability is het 

sleutelwoord. 

Hoe groter uw onderneming is en hoe meer 
gegevens zij verzamelt, hoe groter de verplichtingen 
zullen zijn en hoe meer verantwoording u moet 
kunnen afleggen. 
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GDPR
Plichten
01.

2. By design

Gegevensbescherming by design en 
by default zijn twee nieuwe termen die 
door de GDPR geïntroduceerd worden. 
Enerzijds komt het er op neer dat u, bij 
de ontwikkeling van nieuwe producten, 
vanaf het prille begin de kernwaarden 
van privacy in acht neemt. Een voorbeeld 
hiervan is dataminimalisatie, namelijk 
het principe dat men enkel relevante 
persoonsgegevens mag vragen voor 
de gewenste verwerkingsdoeleinden.

Anderzijds moet u er voor zorgen dat, 
wanneer iemand de keuze heeft om zelf 
te bepalen welke persoonsgegevens hij 
of zij wil delen, automatisch de meest 
privacyvriendelijke instellingen als 
standaard (‘default’) ingesteld staan. 

Wanneer u een website opbouwt, moet 
u er voor zorgen dat de algemene voor-
waarden zo privacyvriendelijk mogelijk 
worden opgesteld. Als onderneming 
kiest u in dit opzicht best voor een 
‘opt-in’ systeem. Dit is een systeem 
waarbij de betrokkene expliciet en 
aantoonbaar zijn toestemming geeft 
voorafgaand aan de verzameling en 
verwerking van de persoonsgegevens. 
Dit heeft de voorkeur op een ‘opt-out’ 
systeem waarbij de toestemming au-
tomatisch wordt gegeven en de be-
trokkene later het recht heeft om zijn 
of haar toestemming in te trekken.

1. Transparantie

In de GDPR wordt veel belang gehecht 
aan de plicht van ondernemingen om 
zo transparant mogelijk te zijn over de 
verzamelde persoonsgegevens. 

De wetgeving vereist dat het data-
subject (lees: de persoon waarover 
gegevens verzameld worden) uitge-
breid geïnformeerd wordt, en dit in 
een eenvoudige, toegankelijke en be-
grijpelijke taal. In het bijzonder moet 
de betrokkene op de hoogte zijn van 
de mate waarin en de doeleinden 
waarvoor zijn gegevens worden ver-
werkt. Ook is het van belang dat de 
rechten van de betrokkene uitdrukke-
lijk worden opgesomd en verklaard.

De meest efficiënte manier waarop een 
onderneming aan deze informatiever-
plichting tegemoet kan komen, is door 
een privacyverklaring op te stellen en 
op haar website te plaatsen. In deze 
privacyverklaring moet volgende in-
formatie zeker worden opgenomen:

De identiteit van de persoon die hun 
gegevens gaat verwerken;

Recht op inzage in de gegevens; 

Recht op correctie van gegevens;

Recht op vergetelheid;

Recht op beperken van de verwerking;

Recht op bezwaar tegen de verwerking;

Recht op gegevensoverdracht.

Om voorgaande rechten van de be-
trokkenen te garanderen is het verstan-
dig om een register bij te houden waarin 
alles over de dataverzameling wordt 
georganiseerd en gedocumenteerd. 
Voor grote ondernemingen wordt het 
bijhouden van een register verplicht. 

Dit register moet een antwoord 
bieden op volgende vragen:

01. Waarom is de verzameling van deze 
persoonsgegevens noodzakelijk?

02. Waarom kan het niet in geanonimi-
seerde vorm?

03. Hoelang blijven de persoons-
gegevens bewaard?

04. Hoe worden de gegevens geanoni-
miseerd?

GDPR // deJuristen

8 // 12



GDPR
Plichten
02.

5. Sancties

De GDPR verleent de Belgische Privacy-
commissie de bevoegdheid om admin-
istratieve geldboetes op te leggen.

Deze geldboetes kunnen behoorlijk 
oplopen. De maximumboete (bijvoor-
beeld voor het niet rechtmatig verkri-
jgen van toestemming of niet voldoen 
aan de regels omtrent data-uitwisseling 
met niet EU-landen) is 20 miljoen euro of 
4% van de jaarlijkse wereldwijde omzet. 

De maximumboetes zullen uiteraard 
slechts opgelegd worden bij extreme 
overtredingen. Toch bepaalt de GDPR 
dat de Privacycommissie geldboetes 
moet opleggen die voldoende afschrik-
kend zijn. Het is met andere woorden 
niet de bedoeling dat men als kapi-
taalkrachtige onderneming de inbreuk 
zomaar kan ‘afkopen’. 

3. Melding van een datalek

Als bedrijf kan men steeds preventieve 
maatregelen nemen, maar de kans 
blijft altijd bestaan dat er een datalek 
ontstaat als gevolg van een beveiliging-
sprobleem of door diefstal. Naast haar 
preventieve beleid moet een onderne-
ming ook nadenken over haar reactieve 
aanpak. Wanneer een datalek zich heeft 
voorgedaan bestaat er immers een 
meldplicht. 

In eerste instantie moet er een melding 
gebeuren aan de Privacycommissie, en 
dit binnen de 72 uur nadat het datalek 
is ontdekt. Dit moet enkel wanneer het 
datalek een risico inhoudt voor de recht 
en en vrijheden van de betrokkenen. 

Wanneer het datalek mogelijks een 
hoog risico inhoudt voor de rechten 
en vrijheden van natuurlijke perso-
nen, moeten ook de betrokkenen zelf 
geïnformeerd worden. Dit moet zo snel 
mogelijk gebeuren en in duidelijke, een-
voudige taal. Uiteraard is de melding 
aan de betrokkene een delicate zaak 
die gevolgen kan meebrengen voor de 
reputatie van uw onderneming. Neem 
daarom steeds de nodige technische 
beschermingsmaatregelen om de per-
soonsgegevens te encrypteren of on-
toegankelijk te maken.

4. Doorgifte gegevens

Een onderneming werkt vaak samen 
met, of in opdracht van, andere on-
dernemingen. Wanneer uw bedrijf regel- 
matig persoonsgegevens uitwisselt met 
andere ondernemingen, dan houdt u 
best een aantal zaken in het achter-
hoofd.

Eerst en vooral is het belangrijk dat u, 
met ondernemingen waaraan gegevens 
worden doorgegeven, een goede ver- 
werkersovereenkomst sluit. In der- 
gelijke overeenkomsten maakt u  
afspraken over de duur, beschrijving 
en doeleinden van de gegevensver- 
werking, de beveiligingsmaatregelen 
die zullen genomen worden, et cetera. 
In de GDPR zijn er duidelijke richtlijnen 
terug te vinden over hoe dergelijke over-
eenkomsten moeten worden opgesteld.

In het geval dat de onderneming 
waarmee u samenwerkt zich niet in 
België bevindt, dient u bovendien na te 
gaan of uw partner een passend bes-
chermingsniveau kan waarborgen. De 
lijst van derde landen die een passend 
beschermingsniveau waarborgen is te 
vinden op de website van de Europe-
se Commissie. Indien u het betrokken 
land niet kan terugvinden op deze lijst, 
kan een passende bescherming toch 
gewaarborgd worden via een helder op-
gestelde verwerkersovereenkomst.
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De GDPR verdient en vereist maatwerk.

We zien dat andere aanbieders op de markt een vast bedrag rekenen voor GDPR-modules. deJuristen pakt het anders 
aan. Alles is immers afhankelijk van onderneming tot onderneming. Elke onderneming gaat anders om met data, 
verwerkt meer of minder persoonsgegevens en heeft andere noden. Daarnaast heeft niet elke onderneming dezelfde 
omvang. Gestandaardiseerde prijzen voor volledige modules impliceren gestandaardiseerde diensten. deJuristen 
kan uw onderneming een geïndividualiseerd traject naar GDPR-compliance aanbieden, specifiek op maat van uw 
onderneming.

Onze prijzen worden berekend op basis van een vast en een variabel deel. Het vaste deel van onze prijs bestaat uit onze 
audit. Het variabele deel omvat het actieplan en de implementatie ervan.

Het is perfect mogelijk dat u als grote verwerker al zo goed als compliant bent, terwijl u als kleine verwerker nog van nul
moet starten. Net omwille van die reden werken we liever niet met vaste modules en vaste prijzen. U hoeft niet meer
te betalen enkel en alleen omdat uw onderneming groter is. Kom gerust bij ons langs, dan zorgen we ervoor dat u na 
onze audit een duidelijke offerte op maat krijgt met – naar goede gewoonte – een plafondprijs voor onze
dienstverlening. deJuristen maakt dus geen onderscheid in de grootte van ondernemingen, maar wel op basis van de 
mate waarin u gegevens verwerkt.

Hoe deJuristen uw onderneming klaarstoomt voor de nieuwe privacywetgeving.

We bieden een aantal preventieve en reactieve juridische en technische diensten aan. De omvang van onze dienst-
verlening is afhankelijk van de uitkomst van onze audit. Deze gebeurt op basis van een Privacy Scan (softwaretool). Op 
basis van het rapport dat hieruit voortvloeit, leggen we een actieplan voor dat samen met uw onderneming besproken 
wordt en daarna geïmplementeerd wordt.

Een eerste inleidende meeting geeft vaak al de grootste noden van de onderneming aan. U ontvangt aan het begin van 
het traject ook een duidelijke informatiebrochure. Het is belangrijk dat onze klanten geïnformeerd beginnen aan hun 
GDPR-track.

Na de inleidende meeting gaan we over tot onze Privacy Scan. Afhankelijk van de mate waarin u gegevens verwerkt, 
zullen we een diepgaande (Privacy Deep Scan) of een algemene (Privacy Light Scan) uitvoeren. deJuristen is de eerste 
aanbieder in België van deze softwaretool, die de meest geavanceerde SaaS-tool is om uw databeleid te toetsen aan de 
normen van de GDPR. Hierdoor zal op basis van een extensieve (of meer beperkte voor de Light Scan) vragenlijst een 
volwaardige analyse gemaakt worden van de onderneming. Uit die analyse volgt een rapport waarin uw onderneming 
een score krijgt op de Privacy Maturity Index die de conformiteit met de GDPR weerspiegelt. Deze methode bespaart u 
niet enkel veel tijd, maar ook geld. De scan maakt het ook mogelijk om uw evolutie in kaart te brengen bij herhaaldelijk 
gebruik.

GEEN STANDAARDFORMULES. WEL EEN AANPAK OP MAAT MET EERLIJKE TARIEVEN.  

Wat kan deJuristen 
voor ons betekenen?
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Op basis van het rapport van onze audit stellen we een actieplan op. Dit actieplan zal met u besproken worden, 
waarbij we duidelijk aangeven wat de stappen tot implementatie zijn. Het kan onder andere gaan om aanpassing van 
verscheidene contracten, de redactie van nieuwe bepalingen of zelfs volledige overeenkomsten, een nieuw databeleid, 
enzovoort. Hieronder een paar voorbeelden.

Update juridische documentatie
De nieuwe verordening zorgt ervoor dat er een aantal zaken in bestaande contracten aangepast moeten worden. We 
denken onder meer aan privacy policies, verwerkersovereenkomsten, enzovoort. Met onze juridische expertise inzake 
privacywetgeving bieden we uw onderneming sluitende documenten aan die overeenstemmen met het profiel van uw 
onderneming, aangepast aan de meest recente wettelijke evoluties.

Intern databeleid 
Een databeleid zorgt ervoor dat de datastromen in kaart worden gebracht binnen uw onderneming en wat de gevolgen 
hiervan kunnen zijn. Deze informatie dient binnen de onderneming verspreid te worden zodat iedereen geïnformeerd 
is over zijn of haar rechten, maar zeker ook over de plichten met betrekking tot het waarborgen van privacy. Indien 
werknemers hun laptop ook privé gebruiken, wordt dit beter gekaderd in een Bring-Your-Own-Device-beleid.

Procedure datalek 
We zijn realistisch, het blijft in de praktijk altijd mogelijk dat door technische fouten of gerichte cyberaanvallen 
belangrijke en/of persoonlijke gegevens gelekt worden. Geen nood, met ons preventief en reactief stappenplan geven 
we u alle tools om deze uitdaging snel en efficiënt op te lossen, conform de wettelijke verplichtingen. Op die manier 
bent u altijd voorbereid.

deJuristen gaat nog een stap verder. Er moet aangetoond kunnen worden dat de nodige technische en organisatorische 
maatregelen genomen werden om een datalek te voorkomen. We hebben een sterk netwerk uitgebouwd van technische 
partners die via verschillende systeemtesten de pijnpunten kunnen blootleggen en advies kunnen geven zodat uw 
onderneming optimaal beschermd is.

Eenmaal het voorgestelde traject volledig doorlopen is, ontvangt uw onderneming ons kwaliteitslabel. Op deze manier 
kunnen uw klanten, concurrenten en andere derden zien dat de nodige inspanningen werden geleverd om een optimaal 
beschermingsniveau voor persoonsgegevens te bieden. Het kwaliteitslabel schept extra vertrouwen, waardoor u 
GDPR-compliance kan gebruiken als USP.

Zowel een onderneming als het recht is in constante evolutie. Omwille van die reden is het noodzakelijk om uw 
onderneming meermaals te laten controleren op GDPR-compliance. De Privacy Scan houdt uw resultaten bij waardoor 
het mogelijk is om de evolutie van uw onderneming makkelijk waar te nemen en in kaart te brengen. Dit kan belangrijk 
zijn om eventuele boetes te vermijden.

Ten slotte kunnen we voor uw onderneming optreden als externe DPO (Data Protection Officer). Dit betekent dat 
deJuristen de GDPR-compliance van uw onderneming nauwgezet in de gaten houdt en verzorgt. 

RAPPORT, AUDIT EN ACTIEPLAN
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Contacteer
deJuristen

CONTACTEER ONS

deJuristen Gent 
Onderdeel van theJurists Europe, 
met kantoren in Gent, Brussel, 
Amsterdam, Parijs en Londen.

Contact: 

Adres
Heernislaan 19
9000 Gent

Chat
Webchat (ma-za, 8u15 - 18u30) 
Spectr (24/24, 7/7)
Facebook Messenger (deJuristen Gent)
Telegram (@dejuristenbot)

E-mail
gdpr@dejuristen.be

Telefoon
09 298 04 58 (BE-NL)
02 588 10 45 (BE-FR) 

DEJURISTEN GENT
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