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IT TrendAlert – Algemene Verordening 

Gegevensbescherming 
Risico’s kennen maakt kansen zichtbaar  

 

 
 
Datum:  Augustus 2017 
Voor wie: Breed 
Regio:    Nederland 
  

Samenvatting 
Persoonsgegevens zijn in de afgelopen decennia van redelijk stilstaand water naar een kolkende rivier 

gestroomd.  Onze persoonsgegevens worden nu bijna elk moment geregistreerd, verhandeld en 

gebruikt. Die groeiende dynamiek vereist ook veranderende wet- en regelgeving.  

In Nederland bestond vóór 2001 de WPR (Wet PersoonsRegistratie). Een nieuwe wet gebaseerd op EU 

richtlijnen met de naam WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens) werd in het nieuwe millennium van 

kracht en verving de WPR. Elke EU lidstaat had z'n eigen implementatie die onhandig veel konden 

afwijken van anderen.  

In 2018 krijgen we de AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming, één wetgeving die in alle 

Europese staten gelijk is. Wel met wat verschillen met de WBP. Werk aan de winkel voor organisaties 

dus.  

Samengevatte kansen voor mijn organisatie 

• Meer kennis -> minder risico 

• Betere kennis -> beter zicht op mogelijkheden 

• Vooruitdenken -> minder problemen en meer mogelijkheden achteraf 

• Bewustzijn van de organisatie -> minder risico, meer kansen, betere dienstverlening 

• Tijdig inspelen -> beter concurrerend voordeel 

• Zichtbaarheid naar klanten, we care about your privacy 

De IT TrendAlert 
Een IT TrendAlert is een 
resultaat van onze  

IT TrendRadar.  

 
De IT TrendAlert  
beschrijft een 
gesignaleerde 
ontwikkeling in de markt 
die gerelateerd is aan 
Informatie Technologie. 
Als de ontwikkeling een 
bedrijf raakt kunnen 
kansen of bedreigingen 
ontstaan.  
 
Deze IT TrendAlert 
beschrijft de 
ontwikkeling, de kansen 
en bedreigingen die 
ontstaan en geeft 
suggesties. 
 
Wij adviseren u 
natuurlijk om altijd zelf 
verder onderzoek te 
doen en eigen conclusies 
te trekken.  
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Wat is er aan de hand? 
Persoonsgegevens zijn in de afgelopen decennia van redelijk stilstaand 

water naar een kolkende rivier gestroomd.  Onze persoonsgegevens 

worden nu bijna elk moment geregistreerd, verhandeld en gebruikt. Soms 

omdat u dat wilt maar ook soms zonder dat u het weet of wenst. Die 

groeiende dynamiek vereist ook veranderende wet- en regelgeving. 

In Nederland bestond er de WPR (Wet PersoonsRegistratie) vóór 2001 maar 

omwille van de Europese eenwording wilde men de wetten in de unie 

stroomlijnen en is er in het nieuwe millennium een nieuwe versie met de 

naam WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens) van kracht geworden. De 

WBP was gebaseerd op Europese richtlijnen, maar elk land in Europa had 

z'n eigen implementatie die veel kon afwijken van anderen. Dat was niet 

wat de unie voor ogen had en daarom geldt vanaf 2018 de AVG, Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (internationaal: General Data 

Protection Regulation, GDPR). Dat is één privacywetgeving die in alle 

Europese staten gelijk is. Daarmee vervallen de nationale privacywetgevingen en dus ook onze WBP.  

Als de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing is, hebben personen meer 

rechten gekregen en organisaties die persoonsgegevens verwerken hebben meer verplichtingen. Er 

wordt in de AVG meer nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid van organisaties zelf om te kunnen 

aantonen dat zij zich aan de wet houden (accountability). 

Vaker een verplichting voor het aanstellen DPO 

Een belangrijke aanpassing is de eis rond een interne toezichthouder, een Functionaris 

gegevensbescherming (internationaal: Data Privacy Officer, de DPO). Die was onder de WBP in veel 

gevallen optioneel maar vanaf 25 mei 2018 wordt die functionaris minder optioneel. Het bedrijf IAPP 

heeft een onderzoek gedaan waaruit blijkt dat er in Europa zo'n 28.000 bedrijven deze rol bij iemand 

moeten gaan beleggen. Schrik daar niet te hard van, het gaat hier vaak om een rol die iemand wordt 

toegewezen met een beperkte extra belasting. Maar toch, de kennis en kunde moet er zijn. 

Onder meer is het met de AVG voor overheidsinstanties en publieke organisaties altijd verplicht om een 

FG aan te stellen, ongeacht het type gegevens dat ze verwerken. Het kan gaan om de rijksoverheid, 

gemeenten en provincies, maar ook om bijvoorbeeld publieke organisaties zoals zorg- en 

onderwijsinstellingen. Als een organisatie grote hoeveelheden gegevens verwerkt als een van de 

kernactiviteiten dan kan dat een reden zijn voor een verplichting om een FG aan te stellen. Denk 

bijvoorbeeld aan banken, verzekeraars, maar ook een 2-mansbedrijfje die een app exploiteert die op 

basis van persoonsinformatie van hun klanten diensten aanbiedt.  Dat zorgt voor een verandering voor 

veel organisaties.  

Vrijwillige aanstelling FG 

Diezelfde FG kan ook vrijwillig worden aangesteld, dus zonder de verplichting, maar de functie en 

verantwoordelijkheden veranderen dan niet. Waarom zou je dat willen? Je zou kunnen denken aan het 

duidelijk willen maken aan je klant dat hun informatie jouw zorg is. Maar het helpt bedrijven ook met 

hun bewustzijn en daarmee beperkt het risico's. Uiteindelijk is het ook prettig om een centrale 

aanspreekpersoon te hebben die zijn neutraliteit als interne toezichthouder kan onderstrepen met zijn 

formele aanstelling.  

We beschrijven in deze 

paragraaf wat de trend 

is die wij signaleren, 

waar de trend zich 

naartoe beweegt en 

welke invloedsfactoren 

daarbij betrokken zijn.  

We schetsen hier ook 

welke impact de trend 

naar ons idee heeft of 

zal hebben, op bedrijven, 

op de sector en op de 

maatschappij. 

https://www.emerce.nl/achtergrond/ten-minste-28-duizend-data-protection-officers-nodig
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Een Gegevensbeschermingseffectbeoordeling kan noodzakelijk zijn 

Een lang woord maar wel belangrijk. Het kan zijn dat voor een bewerking eerst een analyse gedaan 

moet worden van de effecten die de bewerking op de risico's heeft van de betrokken personen. De 

conclusie kan zijn dat er voorzieningen moeten worden getroffen om die risico's te beperken. De FG 

begeleidt de organisatie bij deze beoordeling. 

Documentatieplicht 

Organisaties hebben in de AVG een documentatieplicht. Dit houdt in dat zij elke verwerking van 

persoonsgegevens die zij doen gedocumenteerd hebben met alle details zoals die in de wet zijn 

vastgelegd. Zij moeten ook met documenten kunnen aantonen dat zij de juiste organisatorische en 

technische maatregelen hebben genomen om aan de AVG te voldoen. Daarentegen hoeven organisaties 

niet centraal meldingen meer te doen van hun verwerkingen, maar dus wel zelf alles keurig bijhouden.  

Waar komt de informatie vandaan? 

Dat is een vraag die een persoon mag stellen aan een verwerker. Een leverancier van die informatie 

moet zich tenslotte ook keurig aan de wet houden. Als je dat als organisatie niet wilt zeggen of 

gewoonweg niet weet dan mag je de informatie ook niet opslaan. Hoe zit dat met uw informatie? Soms 

kan dat een flinke opschoningsklus betekenen. 

Toestemming 

De eisen rond toestemming zijn aangescherpt. Het is verstandig de huidige protocollen tegen het licht te 

houden of die voldoen aan de AVG. Het moet trouwens voor een persoon net zo makkelijk zijn om 

zichzelf in te schrijven als uit te schrijven. 

BSN nummer 

Een hot item in Nederland was het verwerken van het BSN nummer, wat in feite allerlei bestanden zeer 

eenvoudig koppelbaar maakt. In de huidige WBP zijn daar serieuze beperkingen op. In de AVG is dat niet 

genoemd. Het zou kunnen dat Nederland daar alsnog een beperkende maatregel voor kan bedenken, 

maar vooralsnog is het BSN niet expliciet genoemd in de AVG. 

Hulp bij verhuizing 

Als een persoon zijn informatie die bij u in de systemen staat wil verhuizen naar uw concurrent moet u 

dat ondersteunen. U moet de informatie die u heeft vastgelegd in een goed verwerkbaar formaat 

beschikbaar maken voor de verhuizing. Dat is nog wel iets om goed te regelen, want dat kan zo maar 

eens massaal gebeuren en dan zit je niet op claims en publiciteit te wachten van mensen die vinden dat 

het te lang duurt. 

Vergeetrecht 

Een persoon kan ook eisen dat zijn informatie onder bepaalde omstandigheden verwijderd moet 

kunnen worden uit de databases van een organisatie. En dat moet u dan ook nog even door laten 

werken naar alle andere partijen die van die informatie gebruik maken. Dat kan lastig zijn, maar het is 

wel een recht. 

Recht op informatie over inbreuk 

Als informatie gestolen wordt, verloren wordt of op een andere manier niet meer beschermd wordt 

door de voorzieningen van een organisatie zal in veel gevallen een gebruiker snel moeten worden 

geïnformeerd. Daar moet een protocol voor bestaan en het is voor een organisatie handig als dat 

informeren eenvoudig geregeld kan worden, er is op zo'n moment al genoeg werk te doen.  
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Hulpmiddelen bij naleving wet 

De AVG biedt organisaties tegelijkertijd meer instrumenten die hen helpen om de wet na te leven. 

Bijvoorbeeld modelbepalingen voor de relatie tussen de verantwoordelijke en de verwerker (in de WBP 

was dit de bewerker) en voor doorgifte van persoonsgegevens.  

Privacy by design 

Dat is een regel die bepaalt dat de software die u maakt of gebruikt standaardinstellingen moet kennen 

die de privacy zo goed mogelijk beschermt. Alleen een bewuste keuze om de instellingen te veranderen 

zorgen voor een lager niveau. Daarmee probeert de AVG te zorgen dat er vooraf nagedacht wordt over 

privacy, vanaf het ontwerp van nieuwe functionaliteit. Vanzelfsprekend kost dit tijd, maar u moet er wel 

aan geloven. 

Samenvattend 

De vraag is, bent u er per 25 mei 2018 klaar voor? De kans is groot dat u nog even aan de slag moet. 
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Welke organisaties worden door deze trend geraakt? 
De AVG is van toepassing op alle organisaties, overheid, particulier, 
stichtingen, verenigingen, allemaal moeten ze de AVG implementeren. Dat 
was ook het geval met de WBP, maar veel organisaties zijn daar niet bewust 
mee bezig geweest. De enige situatie waarin de AVG niet geldt is voor een 
puur persoonlijke verzameling van informatie. 
 
 

 

 

 

Op welke manieren kan ik als organisatie optimaal op deze trend inspelen? 
De AVG is een must, dus accepteer het maar. Het belangrijkst is vroegtijdig 

rekening te houden met de nieuwe wetgeving. U heeft op dit moment nog 

even tijd, gebruik die tijd om voor te sorteren. Dat scheelt kosten en moeite 

en u laat mogelijk aan uw klanten zien dat u hun privacy serieus neemt. 

Laat u adviseren door een externe Functionaris Gegevensbescherming (FG). 

Zijn voorlichting kan u helpen fouten te voorkomen en efficiënt door de 

stappen heen te lopen. En als het een goede FG is vertelt hij ook de kansen 

die de AVG u biedt, dat kan u zomaar concurrentievoordeel opleveren. 

Niets doen en wachten op een incident hier en daar kan ook, maar dan 

heeft u de effecten niet meer zelf in de hand.  

Zorg dat uw eigen register goed op orde is, doe de nodige gegevensbeschermingseffectbeoordelingen, 

zorg voor de juiste protocollen en procedures en zorg vooral voor voldoende awareness. Dat zijn 

allemaal zaken waar een FG u bij kan helpen, maar u moet het wel regelen. Het mooie is dat u nu de 

kans heeft om dit te combineren en daarmee ook te werken aan bijvoorbeeld cyber awareness en 

informatierisico awareness waardoor de risico's die u als organisatie loopt op bijvoorbeeld virussen, 

ransomware of geïnfecteerd worden door een bot-net aanzienlijk kunnen dalen. 

  
 
 
 

  

Hier wordt kort 

weergegeven welke 

organisaties geraakt 

worden door deze trend. 

Dit kunnen sectoren zijn 

maar ook bedrijfstypen 

of een regio. 

We hebben ingeschat 

wat de generieke kansen 

zijn die voor de bedrijven 

ontstaan.  

Natuurlijk is dat per 

bedrijf anders, een meer 

specifieke invulling 

denken we graag met u 

mee. 
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Welke competenties heb ik daarvoor nodig in mijn organisatie? 
Dat is afhankelijk van of u een de FG-rol intern gaat beleggen. Dat is te 

adviseren omdat u dan uw kennis binnen de organisatie houdt en ook een 

doorlopende beschikking heeft over de expertise van de FG. Maar soms is 

dat niet praktisch en dan moet de FG van extern komen.  

In het laatste geval moet een goede leverancierselectie doen, dat is een 

kunst op zich. 

In het eerste geval moet u binnen de organisatie iemand hebben of laten 

opleiden die de AVG kent, de organisatie kent, de informatiestromen 

overziet, procedures kan beoordelen, risico-analyses kan doen en aan de 

directie een onderbouwd advies kan geven rond dit onderwerp.  Overbodig 

om te zeggen dat die persoon goed met vertrouwelijke informatie om moet 

kunnen gaan. 

 
 
 

  

Om de kansen te 

benutten is vaak een 

verandering van kennis 

en vaardigheden binnen 

de organisatie nodig.   

Hier wordt globaal 

beschreven welke 

vaardigheden nodig zijn 

en welke certificeringen 

er daarvoor bestaan. 

Deze competenties 

kunnen binnen de 

organisatie bestaan of 

opgebouwd maar 

kunnen natuurlijk ook 

worden ingehuurd. 



 

 
 

Algemene Verordening Gegevensbescherming  7 

 www.itperformancehouse.nl 

Suggestie voor deze trend aan bedrijven en organisaties 
• Ga tijdig aan de slag. 

• Zorg voor voldoende kennis en kunde, stuur mensen nu naar een 

opleiding, geef ze nu de tijd om voor te bereiden 

• Doe een inventarisatie van uw gegevensverwerkingen, misschien 

samen met een externe FG. 

• Analyseer, corrigeer en repareer daar waar nodig 

• Documenteer protocollen, stel de juiste procedures, wijs 

verantwoordelijken aan 

• Zorg voor het doorlopend op peil houden van awareness 

 
  
 
 
 
 
Suggestie voor onderwijsinstellingen 
Sommige opleidingen krijgen een bijzondere meerwaarde wanneer de 
aspecten van een FG meegenomen worden tijdens de opleiding. Suggestie 
is dan ook om een passende opleiding te verrijken met deze stof, zo 
mogelijk met een IAPP certificaat als afsluiting waarmee je een 
afstudeerder een waardevolle titel van CIPP/E mee kunt geven. 
 
in ieder geval is het voor opleiders een goed idee om de CIPP/E certificering 
aan te bieden zodat nieuwe en bestaande medewerkers hun kennis kunnen 
laten completeren. 
 

 

 
 

  

Het is niet altijd even 

duidelijk of je wel of niet 

een trend zou moeten 

zetten (vroeg 

instappen), zou moeten 

volgen (wachten tot er 

voldoende bedrijven zijn 

die al meedoen) of zo 

lang mogelijk moet 

wachten (instappen als 

het niet anders meer 

kan). Dat is niet alleen 

afhankelijk van de trend, 

maar ook van 

bijvoorbeeld de 

doelstellingen van de 

organisatie, de 

bedrijfscultuur en 

natuurlijk niet te 

vergeten de huidige en 

verwachte economische 

situatie.  

Wij geven hier dan ook 

generieke suggestie in 

vijf stappen die 

geprojecteerd moet 

worden naar de eigen 

situatie. 
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In ons onderzoek zijn we 

veel bronnen tegen 

gekomen. Bijgaand zijn 

de internetbronnen 

waar u uw eventuele 

verdere onderzoek kunt 

starten. 

Wie kan mij met deze trend helpen? 
De AVG op zich is geen rocket science, maar het is wel lastig om de juiste 

vertaling te maken naar de praktische activiteit. Uiteindelijk bepaalt de 

rechter of iemand de wet op de juiste manier heeft nageleefd en die checkt 

dat niet vooraf.  

Wat wel kan is een gedragscode te laten maken door een 

branchevereniging voor een specifieke beroepsgroep. Die kan dan door de 

toezichthouder goedgekeurd worden. Dat ontslaat een organisatie niet van 

het naleven van de wet maar het is wel een sterk punt mochten problemen 

leiden tot rechtspraak. 

Er kan hulp gevraagd worden aan bedrijven die zich op dit punt profileren. De belangrijkste toegevoegde 

waarde van een externe partij is de kennis en dat deze partijen meestal een bredere ervaring hebben 

waarmee ze dus minder last hebben van blinde vlekken. Wel is het zaak om zelf snel kennis op te 

bouwen binnen een organisatie. Laat bijvoorbeeld een eigen medewerker meelopen bij het laten doen 

van een inventarisatie van verwerkingen binnen uw organisatie. Een goede externe FG zorgt tijdens het 

werk voor een nuttige kennisoverdracht naar uw eigen mensen.  

  
 
 

 

 

 

 

 

Voor meer achtergrondinformatie 
Wat doet de nieuwe FG 
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/europese-
privacywetgeving/functionaris-voor-de-gegevensbescherming-fg 

 
Register van FG’s zoals door de toezichthouder gepubliceerd 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/functionaris-voor-de-
gegevensbescherming/register-fg-a-tm-d  
 
10 grootste misvattingen, emerce 
https://www.emerce.nl/achtergrond/grootste-misvattingen-nieuwe-europese-privacywet  
 
Wettekst AVG 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/europese-privacywetgeving/algemene-
verordening-gegevensbescherming  
 
 

  

  

Soms zijn er partijen in 

de markt die bedrijven 

kunnen helpen met een 

trend. Dat is natuurlijk 

een erg dynamisch 

beeld. Wij hebben een 

eerste regionale scan 

gedaan. 

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/europese-privacywetgeving/functionaris-voor-de-gegevensbescherming-fg
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/europese-privacywetgeving/functionaris-voor-de-gegevensbescherming-fg
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/functionaris-voor-de-gegevensbescherming/register-fg-a-tm-d
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/functionaris-voor-de-gegevensbescherming/register-fg-a-tm-d
https://www.emerce.nl/achtergrond/grootste-misvattingen-nieuwe-europese-privacywet
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/europese-privacywetgeving/algemene-verordening-gegevensbescherming
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/europese-privacywetgeving/algemene-verordening-gegevensbescherming
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IT TrendRadar 
 
Het IT PerformanceHouse stimuleert regionale IT-trends en ontwikkelingen die zichtbaar een bijdrage 

leveren aan het presteren van bedrijven en organisaties en daarbij ook vooral een positieve invloed 

hebben op werkgelegenheid, economie en concurrentievermogen. Het identificeren van deze IT-trends 

en ontwikkelingen doet het IT PerformanceHouse doormiddel van de IT TrendRadar.  

Wat doet de IT TrendRadar? 

De IT TrendRadar ziet bewegingen in de markt, kleine of grote maar altijd relevante bewegingen. De IT 

TrendRadar signaleert deze bewegingen en  we vertalen deze naar concrete kansen en bedreigingen 

binnen specifieke sectoren in de regionale situatie. Dat doen we doormiddel van drie soorten 

publicaties: 

IT TrendAlert 

Als we constateren dat een ontwikkeling over een langere periode een belangrijke invloed gaat 

hebben in de markt dan noemen we dat een trend. Die publiceren we via IT TrendAlerts. In een 

IT TrendAlert laten we de mogelijke effecten zien op bijvoorbeeld efficiëntie, werkgelegenheid, 

economie en de concurrentiepositie binnen uw sector.  

IT TrendUpdate 

De trendmoves en Trend Alerts blijven we volgen. In onze periodieke update lees je de laatste 

ontwikkelingen in de door ons gepubliceerde trends en moves. 

Hoe komt de IT TrendRadar aan informatie?  

De IT TrendRadar maakt gebruik van informatie uit de vele beschikbare bronnen. Daar waar het nog aan 

informatie ontbreekt werken we samen met onderzoekers van bijvoorbeeld hogescholen en 

universiteiten om de ontbrekende informatie te vinden.  

IT TrendRadar diensten 
IT TrendRadar kent een aantal diensten voor onderwijs en bedrijfsleven. Wij verzorgen bijvoorbeeld 

lessen rond de trends voor het HBO of MBO onderwijs, brainstormsessies voor bedrijven om te 

onderzoeken welke impact trends zullen hebben en de jaarlijkse IT BrancheDag voor een algehele 

update.  

 

 

 

Voor meer informatie over onze diensten of over de IT TrendRadar kunt u contact opnemen met: 

IT PerformanceHouse 

Robin van den Berg | Grote Voort 291 | 8041 BL  Zwolle |  06 – 50 92 98 46 | 

www.itperformancehouse.nl  

http://www.itperformancehouse.nl/

