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Samenvatting AVG

Op welke datum gaat de nieuwe wetgeving van kracht?

25 mei 2018

Wat is er nieuw?

Er zijn nieuwe rechten voor mensen om toegang te krijgen tot informatie die bedrijven 
over hen hebben, verplichtingen voor beter gegevensbeheer door bedrijven en een 
nieuw boetesysteem.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) regelt de 
privacy en verwerking van persoonsgegevens van personen in de 
Europese Unie (EU). Deze handleiding legt uit wat deze betekent,  
hoe deze van invloed is op personen en bedrijven zoals dat van  
u en informeert u over alles wat u moet weten over de nieuwe wet.
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In januari 2012 heeft de Europese Commissie plannen uiteengezet voor de hervorming 
van de gegevensbescherming in de Europese Unie om Europa ‘voor te bereiden op het 
digitale tijdperk’. Bijna vier jaar later werd overeenstemming bereikt over wat dat inhield 
en hoe het zal worden gehandhaafd.

Een van de belangrijkste componenten van de hervormingen is de invoering van de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit nieuwe EU-kader is van toepassing 
op organisaties in alle lidstaten en voor internationale bedrijven die zakendoen met 
personen in de EU.

In de kern is AVG een nieuwe reeks regels bedoeld om mensen meer controle over hun 
gegevens te geven. Het heeft tot doel het regelgevingsklimaat voor het bedrijfsleven  
te vereenvoudigen, zodat zowel personen als bedrijven ten volle kunnen profiteren  
van de digitale economie.

De hervormingen zijn bedoeld om de wereld waarin we nu leven weer te geven en past 
wetten en verplichtingen in heel Europa aan voor het digitale tijdperk.

In essentie draait bijna elk aspect van ons leven om gegevens van bedrijven 
werkzaam in de sociale media tot banken, retailers en overheden. Bijna elke service 
die we gebruiken heeft betrekking op het verzamelen en analyseren van onze 
persoonsgegevens. Uw naam, adres, betaalkaartnummer en andere gegevens worden 
allemaal verzameld, geanalyseerd en, misschien nog belangrijker, opgeslagen door 
organisaties. De AVG heeft tot doel de regelgeving in heel Europa op elkaar  
af te stemmen om het huidige gegevensuitwisselingslandschap weer te geven.

Wat is  
de AVG? 
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De AVG is van toepassing op een organisatie of persoon die persoonsgegevens van 
mensen in de EU verwerkt. Dit betekent dat bedrijven en personen buiten de EU, die 
goederen en diensten verkopen aan personen woonachtig in de EU, ook aan de nieuwe 
wet moeten voldoen. Uiteindelijk betekent het dat bijna elke grote onderneming ter 
wereld er bereid voor moet zijn als de AVG van kracht wordt en moet werken aan hun 
AVG-nalevingsstrategie. De AVG is van toepassing op verwerkingsverantwoordelijken, 
gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers, maar het onderscheid  
is belangrijk omdat de verplichtingen voor elk van hen verschillen.

Bent u een verwerkingsverantwoordelijke of verwerker?

Wat betekent het voor  
mijn organisatie?

De verschillende begrippen

Niet iedereen die omgaat met persoonsgegevens is gelijk en de wetgeving inzake 
gegevensbescherming speelt hierop in middels drie verschillende categorieën: 
Verwerkingsverantwoordelijke, gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke en verwerker. 
Hierna volgt de betekenis van elk:

Dezelfde entiteit kan zowel een verwerkingsverantwoordelijke 
als een verwerker zijn, afhankelijk van de omstandigheden. Zo is 
een technologiebedrijf dat technologie voor betalingsverwerking 
aanbiedt aan online handelaren de verwerker en is de verkoper  
de verwerkingsverantwoordelijke. Als dat technologiebedrijf  
echter dezelfde persoonsgegevens verpakt om adverteerders  
te voorzien van gerichte klantensegmenten, fungeert het  
als een verwerkingsverantwoordelijke.

Verwerkings- 
verantwoordelijke

Een verwerkings-
verantwoordelijke is de 
entiteit (een persoon of 
een bedrijf) die het doel 
en de middelen bepaalt 
voor het verwerken van 
persoonsgegevens. 

Gezamenlijke verwerkings-
verantwoordelijke

Wanneer twee of meer 
bedrijven gezamenlijk de 
doeleinden en middelen 
bepalen voor de verwerking 
van persoonsgegevens, 
bijv. als zij gezamenlijk 
de doeleinden/redenen, 
gelegenheid, aard en omvang 
en doelstellingen van de 
verwerking vaststellen.

Verwerker

De persoon of groep  
die de gegevens verwerkt 
namens de verwerkings-
verantwoordelijke. Verwerken 
is het verkrijgen, vastleggen, 
aanpassen of bewaren  
van persoonsgegevens.
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De AVG legt uiteindelijk wettelijke verplichtingen op aan een verwerker  
om een administratie bij te houden van persoonsgegevens en hoe deze  
worden verwerkt, waardoor sprake is van een veel hogere mate  
van wettelijke aansprakelijkheid indien inbreuk wordt gemaakt  
op de beveiliging van een organisatie. 

Verwerkingsverantwoordelijken worden ook gedwongen om ervoor  
te zorgen dat alle contracten met verwerkers voldoen aan de AVG.

Persoonsgegevens 

Gegevens die betrekking hebben op  
een levend individu die direct of indirect 
kan worden geïdentificeerd, bijv.:

•  Naam 

•  Telefoonnummer

•  E-mailadres

•  Betaalkaartnummer

Gevoelige persoonsgegevens 

Persoonsgegevens bestaande  
uit informatie zoals:

•  Raciale of etnische afkomst  
van de betrokkene

•  Politieke opvattingen

•  Religieuze overtuigingen of andere 
overtuigingen van vergelijkbare aard

•  Lidmaatschap van een vakbond

•  Lichamelijke of mentale gezondheid

•  Seksleven

De soorten gegevens, die volgens de bestaande wetgeving als persoonlijk worden 
beschouwd, omvatten naam, adres en foto’s. De AVG breidt de definitie van 
persoonsgegevens uit, zodat in bepaalde omstandigheden iets dergelijks als  
IP-adressen persoonsgegevens kunnen zijn. Het bevat ook gevoelige persoonsgegevens 
zoals genetische gegevens en biometrische gegevens die kunnen worden verwerkt  
om een persoon op unieke wijze te identificeren.

Wat zijn persoonsgegevens  
en gevoelige persoonsgegevens?



De AVG bevat 99 artikelen. Deze lopen uiteen van algemene bepalingen, 
verantwoordelijkheden van de verwerkingsverantwoordelijke, gezamenlijke 
verwerkingsverantwoordelijke en verwerker tot samenwerking met  
de toezichthoudende autoriteit.

Wat de AVG uiteenzet

•  Privacy-by-design – Gegevensbescherming moet vanaf het begin in bedrijfsprocessen 
en -systemen worden ingebouwd en standaard worden aangeboden

•  Recht op verwijdering van gegevens – Gebruikers kunnen verzoeken om hun gegevens 
te verwijderen; ze kunnen ook vragen om een kopie naar een derde partij te sturen 

•  Verplichte melding van een schending – Bepaalde schendingen van 
persoonsgegevens moeten nu binnen 72 uur onverwijld aan de autoriteiten  
en de getroffen personen worden gemeld

•  Boetes voor niet-naleving – De AVG maakt boetes mogelijk van maximaal € 20 miljoen 
of 4% van de jaarlijkse wereldwijde omzet van het bedrijf, afhankelijk daarvan welk 
bedrag hoger is

De belangrijkste wijzigingen die van invloed kunnen  
zijn op uw organisatie zijn onder meer:

6



De belangrijkste wijzigingen die van invloed kunnen  
zijn op uw organisatie zijn onder meer:

Hoe ziet de naleving  
van de AVG eruit?
Er is geen uniforme benadering voor de voorbereiding op de AVG 

Elk bedrijf moet onderzoeken wat precies moet worden bereikt om aan de AVG te voldoen.  
Het is belangrijk om te weten of u een verwerker of een verwerkingsverantwoordelijke 
bent. De meeste bedrijven zijn waarschijnlijk afhankelijk van de specifieke gegevens  
die u ontvangt. 

Hoe voor te bereiden 

•  Begin met het verkrijgen van inzicht in welke persoonsgegevens worden  
bewaard en wie er toegang toe heeft

•  Beperk de toegang op basis van bedrijfsbehoeften en implementeer controles  
om ongeoorloofde toegang op te sporen

•  Voer een beoordeling uit van de nalevings- en beveiligingsmaatregelen die u hebt 
ingesteld om de gegevens te verzamelen en beschermen, hoe effectief ze zijn  
en waar de tekortkomingen liggen

•  Ontwikkel een plan om uw beveiligingsprogramma te verbeteren, kijkend naar 
mensen, processen en technologie

•  Voer een meldingsprocedure in voor gegevensinbreuken, inclusief opsporing  
van incidenten en reactiemogelijkheden

•  Sommige bedrijven moeten ook een functionaris voor gegevensbescherming  
(DPO) hebben aangesteld
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Als u PCI DSS-compatibel bent en al uw persoons- en andere belangrijke gegevens  
op dezelfde manier verwerkt als de gegevens van kaarthouders, bent u goed op weg.  
Belangrijk is dat PCI DSS niet alles dekt zoals uiteengezet door de AVG, maar  
een nuttig uitgangspunt biedt om gegevensbeveiliging aan te pakken  
(artikel 32 EU AVG - ‘Beveiliging van de verwerking’). 

De AVG bevat geen gedetailleerd nalevings-/beveiligingskader. De gegevensbeveilingsstandaard 
voor de betaalkaartindustrie (PCI DSS) vormt echter een nuttig uitgangspunt voor een 
nalevingsprogramma met betrekking tot het beheer van persoonsgegevens. Het vervangen  
van één woord (‘kaarthouder’ in ‘persoonsgegevens’) binnen de 12 hoofdvereisten  
van PCI DSS zal een logische structuur van ‘betaling’ naar ‘persoonlijk’ bieden  
om de AVG-beveiligingsnaleving te benaderen:

Het PCI DSS-kader ondersteunt 
AVG-beveiligingsnaleving

Doelen Vereisten

Bouw en beheer  
een veilig netwerk

1.  Installeer en beheer een firewallconfiguratie om persoonsgegevens 
te beschermen

2.  Maak geen gebruik van fabrieksinstellingen van de leverancier  
voor systeemwachtwoorden en andere beveiligingsparameters

Bescherm  
kaarthoudergegevens

3.  Bescherm opgeslagen persoonsgegevens
4.  Maak gebruik van gecodeerde verzending van persoonsgegevens 

via open, publieke netwerken

Beheer een kwets-
baarheidsprogramma

5.  Gebruik antivirussoftware of -programma’s en werk deze regelmatig bij
6.  Ontwikkel en beheer veilige systemen en toepassingen

Tref maatregelen 
betreffende 
systeemtoegang

7.  Beperk de toegang tot persoonsgegevens tot een need-to-know basis
8.  Zorg dat iedereen met toegang tot de computer een uniek ID gebruikt
9.  Beperk fysieke toegang tot persoonsgegevens

Controleer en test uw 
netwerken regelmatig

10.  Zorg voor het volgen en bijhouden van alle toegang tot uw  
netwerkbronnen en persoonsgegevens

11.  Test beveiligingssystemen en -processen regelmatig

Beheer een informatie-
beveiligingsbeleid

12.  Onderhoud een beleid dat gericht is op informatiebeveiliging  
voor het gehele personeel



•  Stel een werkprogramma op om een samenhangende inventaris van uw processen 
samen te stellen die betrekking hebben op persoonsgegevens.

•  Zorg voor een proces waarmee u het risico van uw eigen gegevens beoordeelt.

•  Heb inzicht in waar en hoe u persoonsgegevens deelt met derden en zorg ervoor  
dat u over de juiste contracten beschikt om te voldoen aan de AVG.

•  Beoordeel uw informatiebeveiligingsprogramma met betrekking tot persoonsgegevens, 
inclusief derden waarmee u gegevens deelt.

•  Voldoe aan de basisbeveiliging voor de gegevensbeveiligingsstandaard (PCI DSS)  
voor de betaalkaartindustrie gerelateerd aan persoons- en kaarthoudergegevens.

•  Zorg er indien van toepassing voor dat de taal van de informatie en de toestemming 
die u aan uw klanten verstrekt transparant, duidelijk, ondubbelzinnig en in duidelijke 
taal is geschreven.

•  Stel een plan op voor de naleving van de complexere rechten van de betrokkene, 
waaronder toegangsrechten, rechten op correctie, rectificatie, gegevensportabiliteit  
en rechten om gegevens te wissen.

•  Stel een mechanisme op om te bepalen of, wanneer en waar een inbreuk plaatsvindt 
en hoe u hiermee om zult gaan.

•  Zorg ervoor dat u een beroep kunt doen op een PCI forensische onderzoeker (PFI)  
in het geval van een inbreuk op kaartgegevens.

Checklist ter voorbereiding  
op de naleving van de AVG
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Bedrijven die geen stappen hebben ondernomen om te zorgen dat hun 
activiteiten voor de verwerking van persoonsgegevens aan hun nieuwe 
verplichtingen onder de AVG voldoen, kunnen aansprakelijk worden gesteld 
voor boetes in verband met niet-naleving. Deze boetes kunnen zowel aan 
verwerkingsverantwoordelijken als verwerkers worden opgelegd.

Niet-naleving van de AVG kan resulteren in een boete van maximaal  
€ 20 miljoen of 4% van de jaarlijkse wereldwijde omzet van het 
moederbedrijf, een bedrag dat voor sommige bedrijven een grote  
aderlating of zelfs een faillissement zou kunnen betekenen.

De boetes zullen afhangen van de ernst van de overtreding en of het bedrijf 
serieus genoeg is omgegaan met de naleving en regelgeving rondom beveiliging.

De maximale boete van € 20 miljoen of 4% van de wereldwijde omzet, 
afhankelijk van welk bedrag hoger is, is voor inbreuken op de rechten 
van de betrokkenen, ongeoorloofde internationale overdracht van 
persoonsgegevens en het niet instellen van procedures voor of het  
negeren van verzoeken om toegang tot gegevens van de betrokkene.

De ondergrens van € 10 miljoen of 2% van de wereldwijde omzet zal 
worden toegepast op bedrijven die op andere manieren verkeerd omgaan 
met gegevens. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het niet melden van 
een datalek, het niet-inbouwen van privacy-by-design en niet verzekeren 
dat gegevensbeveiliging wordt toegepast in de eerste fase van een 
project en voldoet aan de voorwaarden door een functionaris voor 
gegevensbescherming aan te stellen (indien van toepassing).

Wat zijn de gevolgen  
van niet-naleving?
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Vragen waarmee u te maken kunt krijgen:

•  Hoe krijgen we toestemming van werknemers?

•  Wat moet ik precies vastleggen met betrekking tot verwerkingsactiviteiten?

•  Zijn wij de verwerkingsverantwoordelijke van werknemersinformatie
die we doorgeven aan pensioenfondsen en zorgverzekeraars?

•  Wat heeft PCI DSS hiermee te maken en helpt het?

•  Hebben we een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) nodig?

•  Wat doen we met al onze marketinggegevens?

Om klanten te helpen deze vragen te beantwoorden, heeft Elavon relaties opgebouwd 
met een aantal toonaangevende databeveiligingsbedrijven. Samen met onze partners kan 
Elavon u helpen al uw PCI- en AVG-vragen te beantwoorden, met diensten variërend van 
audit, consultancy, gap-analyse en planning ter voorbereiding op incidenten tot beheerde 
beveiligingsdiensten.

Neem voor meer informatie contact met ons op via PCIEurope@elavon.com 
.

Hoe kan Elavon helpen? 
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Wij maken het mogelijk. U voert het uit. 

PCIEurope@elavon.com 

Laten we de handen ineenslaan
Neem contact met ons op om te zien hoe we u kunnen helpen  
met uw voorbereidingen om te voldoen aan PCI DSS en de AVG. 

De informatie in dit document is alleen voor algemene informatiedoeleinden. Deze is niet bedoeld om te worden gebruikt als juridisch advies en mag  
niet worden beschouwd als juridisch advies. U dient onafhankelijk juridisch advies in te winnen over wat de gevolgen zijn van de implementatie van AVG 
voor uw bedrijf. In geen enkel geval zijn wij aansprakelijk voor enig verlies of enige schade, inclusief maar niet beperkt tot indirecte of gevolgschade  
of verlies, of enig verlies of schade als gevolg van verlies van gegevens of winst voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van dit document.


