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Privacywetgeving in België: nieuw? 

\ Wet 8 december 1992 ter bescherming persoonlijke levenssfeer 

\ Telecommunicatiewet 

\ Wet elektronische handel 

\ KB van 2001 aangaande de privacywet 

\ KB reclame e-post 

\ … 

 

 

 



Privacywetgeving Europa 

\ Europees Verdrag van de Rechten van de Mens 

\ Europese richtlijnen 

\ GDPR 

• General Data Protection Regulation 

• Algemene Verordening Gegevensbescherming 

• 24 mei 2016 in werking 

• 25 mei 2018: aan regelgeving aan te passen 

 

 



Waarom AVG 

\ Harmonisering nationale privacywetgeving 

\ Aanpassen nieuwe digitale wereld 

\ Burger: meer controle 

\ Geen revolutie, maar evolutie 

 



Toepassingsgebied 

\ Op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking, alsmede op de 
verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of 
die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen 

\ Niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens: 

• Europese instellingen 

• Politie, justitie & nationale veiligheid 

• door een natuurlijke persoon bij de uitoefening van een zuiver 
persoonlijke of huishoudelijke activiteit 



Persoonsgegevens 

\ Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke 
persoon („de betrokkene”) 

\ Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of 
indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een 
identificator 

• naam 

• RR 

• klantnummer 

• locatiegegevens 

• nummerplaat 

 



Verwerking 

\ Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot 
persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet 
uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals: 
het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of 
wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van 
doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, 
aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens 
= hele levenscyclus van gegevens 

 



Verwerkingsverantwoordelijke 

\ Natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst 
of een ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de 
middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt 

\ Rechtstreeks verantwoordelijk voor de naleving van de GDPR 

 



Verwerker 

\ Natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst 
of een ander orgaan die ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke 
persoonsgegevens verwerkt 



Basisprincipes inzake verwerking 

\ Verwerkt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene 

• gerechtvaardigde verwerkingsgrond 

• eerlijke, loyale verwerking 

• transparant: duidelijke taal, regels, risico’s, rechten 

\ Finaliteit/doelbinding 
Persoonsgegevens mogen slechts verwerkt worden met het oog op één of 
meer gerechtvaardigde doelstellingen. Dit houdt in dat er steeds een 
concrete reden moet zijn waarvoor de persoonsgegevens zullen verwerkt 
worden en dat deze reden nauwkeurig moet worden vastgelegd. 

\ Minimale gegevensverwerking/proportionaliteit 
Er mogen enkel gegevens worden verzameld die ‘toereikend, ter zake 
dienend en niet overmatig’ zijn. Dit houdt in dat enkel relevante en 
noodzakelijke gegevens mogen verzameld worden. 



Basisprincipes inzake verwerking 

\ Integriteit 
Persoonsgegevens moeten juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd. 
Alle redelijke maatregelen moeten worden genomen om de 
persoonsgegevens die, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden 
verwerkt, onjuist zijn, onverwijld te wissen of te rectificeren. 

\ Opslagbeperking 
Persoonsgegevens worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de 
betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de doeleinden waarvoor 
de persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk is. 
 



Basisprincipes inzake verwerking 

\ Vertrouwelijkheid 
Door het nemen van passende technische of organisatorische maatregelen 
worden persoonsgegevens op een dusdanige manier verwerkt dat een 
passende beveiliging ervan gewaarborgd is, en dat zij onder meer 
beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en 
tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. 
 
= verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke 



GDPR-compliant: te nemen stappen 

 

1. Bewustmaking 

2. Inventariseer verwerking persoonsgegevens 

3. Analyse en maatregelen 

4. Dataregister 

5. Communicatie 

6. Datalekken 

7. Procedures betrokkenen 



GDPR-compliant: te nemen stappen 

Bewustmaking 

\ Bestuur & medewerkers 

\ Privacy leden & deelnemers 

\ Beveiliging persoonsgegevens 



GDPR-compliant: te nemen stappen 

Inventarisatie 

\ Lijst op welke gegevens & waarom 

\ Niet verplicht, maar kapstok voor de documentatieplicht 



GDPR-compliant: te nemen stappen 

Inventarisatie 

\ Algemeen kader 

• Gegevens organisatie 

• Verantwoordelijke privacy 

• Ledenorganisatie? 

• Soort(en) activiteiten 



GDPR-compliant: te nemen stappen 

Inventarisatie 

\ Persoonsgegevens 

• Categorieën persoonsgegevens 

 Identificatiegegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) 

 Identificatiegegevens overheid (nummer eID, nummer rijbewijs, 
nummerplaat) 

 RR-n° 

 Financiële identificatiegegevens (nummer bankrekening, …) 

 Persoonlijke kenmerken (geslacht, nationaliteit, burgerlijke staat) 

 Facturatiegegevens 

 … 



GDPR-compliant: te nemen stappen 

Inventarisatie 

\ Persoonsgegevens 

• Gevoelige gegevens 

 Ras of etnische afkomst 

 Politieke opvatting 

 Religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging 

 Lidmaatschap van een vakbond 

 Genetische gegevens of biometrische gegevens 

 Gegevens over gezondheid 

 Seksueel gedrag of seksuele gerichtheid 



GDPR-compliant: te nemen stappen 

Inventarisatie 

\ Gevoelige persoonsgegevens 

• Verboden 

• Tenzij 

 Uitdrukkelijke toestemming betrokkene 

 Noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen van de 
betrokkene of andere natuurlijke persoon indien de betrokkene 
fysiek of juridisch niet in staat is zijn toestemming te geven 

 Openbaar gemaakt door de betrokkene 

 Zwaarwegend algemeen belang 

 Algemeen belang op vlak van volksgezondheid 

 



GDPR-compliant: te nemen stappen 

Inventarisatie 

\ Betrokkenen 

• Van wie 

 Leden 

 Ouders van leden 

 Deelnemers 

 Klanten 

 Collega-organisaties 

 Personeel 

 Vrijwilligers 

 Personeel overheidsorganisaties, koepels, … 

 … 



GDPR-compliant: te nemen stappen 

Inventarisatie 

\ Betrokkenen 

• Wie verwerkt gegevens (laptop, smartphone, …) 

 Voorzitter, secretaris, … 

 (Externe) boekhouder 

 Freelancers 

 Vrijwilligers 

 Koepelorganisatie 

 Subsidiërende overheid 

 … 

 



GDPR-compliant: te nemen stappen 

Inventarisatie 

\ Betrokkenen 

• Waar worden gegevens bewaard 

 Welke databank 

 Op pc, netwerk, cloud (waar ?) 

 … 

 



GDPR-compliant: te nemen stappen 

Inventarisatie 

\ Betrokkenen 

• Verwerkingsactiviteiten  

 Ledenadministratie  

 Informeren leden & sympathisanten (nieuwsbrief, …) 

 Organisatie activiteiten (inschrijving, betaling, …) 

 Gebruikerslijsten (gebruikers aanbod) 

 Personeelsadministratie 

 Vrijwilligersnota’s 

 Leveranciersboekhouding 

 Contactlijsten 

 … 

 



GDPR-compliant: te nemen stappen 

Inventarisatie 

\ Betrokkenen 

• Verwerkingsactiviteiten  

 Verwerkt door andere onderneming 

 Verwerkingsovereenkomst 

 Conform GDPR 



GDPR-compliant: te nemen stappen 

Analyse & maatregelen 

\ Duidelijke informatie 

\ Wettelijke grond 

\ Niet te veel & niet te lang 

\ Beveiliging 



GDPR-compliant: te nemen stappen 

Analyse & maatregelen 

\ Wettelijke grond 

• Toestemming 

• Uitvoering overeenkomst (bv. lidmaatschap) 

• Wettelijke verplichting (bv. subsidiedossier overheid) 

• Gerechtvaardigd belang (bv. uitnodigingen en nieuwsbrieven) 



GDPR-compliant: te nemen stappen 

Toestemming 

\ Het vragen om toestemming is een zeer belangrijke handeling in de GDPR. 
Deze moet vrij, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig zijn 

\ De toestemming moet ook blijken uit een actieve indicatie van akkoord, 
m.a.w. de toestemming kan niet worden afgeleid uit een stilzwijgen, een 
vooraf aangevinkt vakje of uit een niet-handelen 

\ Geen nieuwe toestemming vragen wanneer deze reeds voldoet aan de 
nieuwe eisen. Zoniet, opnieuw op correcte wijze toestemming vragen 

\ De verwerkingsverantwoordelijke moet in staat zijn om aan te tonen dat 
toestemming werd gegeven 

\ Licht de betrokkene duidelijk in voor wat en voor welke doeleinden  (één 
of meerdere) toestemming wordt gegeven 

\ Ten allen tijde in te trekken 

 

 

 

 

 



GDPR-compliant: te nemen stappen 

Analyse & maatregelen 

\ Niet te veel & niet te lang 

• Waarom gegevens verzamelen (gerechtvaardigd doel) 

• Relevant en beperkt 

• Hoelang bewaren 

• Hoelang noodzakelijk om te bewaren 

• Hoe vernietigd 



GDPR-compliant: te nemen stappen 

Analyse & maatregelen 

\ Beveiliging 

• Organisatorische maatregelen (wachtwoordbeleid, procedure datalek, 
toegangen beperkt, …) 

• Technische maatregelen (bewaren back-ups, updates, encryptie, …) 



GDPR-compliant: te nemen stappen 

Dataregister 

\ Elke verwerkingsverantwoordelijke houdt een register bij van de 
verwerkingsactiviteiten die onder hun verantwoordelijkheid plaatsvinden 

\ Moet op verzoek beschikbaar worden gesteld aan de Autoriteit  
Persoonsgegevens 

\ Schriftelijk waaronder elektronisch 

 



GDPR-compliant: te nemen stappen 

Dataregister 

\ Bevat volgende gegevens: 

• Naam en de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en, 
in voorkomend geval, van de vertegenwoordiger van de 
verwerkingsverantwoordelijke en van de contactpersoon 

• Verwerkingsdoeleinden 

• Beschrijving van de categorieën van betrokkenen en van de categorieën 
van persoonsgegevens 

• Categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen 
worden verstrekt 

• Indien mogelijk, de beoogde termijnen waarbinnen de verschillende 
categorieën van gegevens moeten worden gewist 

• Indien mogelijk, een algemene beschrijving van de technische en 
organisatorische beveiligingsmaatregelen 

 

 



GDPR-compliant: te nemen stappen 

Communicatie 

\ Evalueer de bestaande privacyverklaring en plan noodzakelijke wijzigingen 

\ In beknopte, begrijpbare en duidelijke taal 

• Welke gegevens (categorieën) 

• Wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking 

• Van waar haal je gegevens 

• De termijnen gedurende dewelke je de informatie zal bijhouden 

• Of je de gegevens uitwisselt (buiten de Europese Unie) 

• De mogelijkheid voor de betrokkene om een klacht in te dienen bij de 
Privacy commissie indien deze meent dat zijn persoonsgegevens foutief 
worden verwerkt 

 

 

 

 

 

 



GDPR-compliant: te nemen stappen 

Communicatie 

\ In beknopte, begrijpbare en duidelijke taal 

• Identiteit van de verwerker (extern/intern) 

• Rechten voor de betrokkene 

• De technische en organisatorische maatregelen 

• De doeleinden waarvoor de gegevens zullen worden verwerkt 

 

 

 

 

 

 



GDPR-compliant: te nemen stappen 

Datalekken 

\ Inbreuk wanneer persoonsgegevens: 

• Vernietigd of verloren 

• Gewijzigd 

• Verstrekt of toegankelijk zijn gemaakt op een manier die onrechtmatig 
is, oftewel die buiten de regels van de GDPR plaatsvindt 

\ Binnen 72 uur na kennisname: Privacy Commissie 

\ Hoog risico: betrokkene inlichten 

\ Niet nodig als gegevens onbegrijpelijk gemaakt 

 

 

 

 



GDPR-compliant: te nemen stappen 

Datalekken 

\ Register 

\ Verantwoordelijke in organisatie 



GDPR-compliant: te nemen stappen 

Procedures betrokkenen 

\ De verwerkingsverantwoordelijke heeft onder de GDPR verschillende 
informatieverplichtingen richting de betrokkene 

\ Ook heeft de betrokkene onder de GDPR diverse rechten 

\ De organisatie moet zich voorbereiden door vast te stellen welke 
informatie op welk moment beschikbaar moet zijn om aan de betrokkene 
te verstrekken 

 

 



GDPR-compliant: te nemen stappen 

Procedures betrokkenen 

\ Rechten betrokkenen 
• Passende maatregelen opdat de betrokkene informatie en 

communicatie in verband met de verwerking in een beknopte, 
transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm en in 
duidelijke en eenvoudige taal ontvangt, in het bijzonder wanneer de 
informatie specifiek voor een kind bestemd is 

• Recht op informatie bij verkrijgen persoonsgegevens 
• Recht van inzage 
• Recht op correctie 
• Recht op verwijdering / recht op vergetelheid 
• Recht op beperking van verwerking 
• Recht op overdraagbaarheid van gegevens 
• Recht van bezwaar (art. 21 GDPR) 
• Geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profiling 

 

 

 



GDPR-compliant: te nemen stappen 

Kinderen 

\ Check dit binnen de organisatie 

• Ik bewaar gegevens van kinderen -16 gebaseerd op toestemming 

• Ik hanteer een systeem waardoor ik de toestemming kan verifiëren bij 
de ouders/voogd 

• Is de privacyverklaring geschreven in voor kinderen begrijpbare taal 

 

 

 

 

 

 

 



Thema nieuwsbrieven & e-mails 

\ Mailadressen met vermelding naam = persoonsgegevens 

\ info@liedekerke.be ≠ persoonsgegevens 

 



Thema nieuwsbrieven & e-mails 

\ Direct marketing & promotionele mails (wet elektronische communicatie) 

\ Wettelijke gronden 

• Toestemming 

• Noodzakelijk voor uitvoering overeenkomst 

• Gerechtvaardigd belang 

 



Thema nieuwsbrieven & e-mails 

\ Leden 

• Verwachten informatie & inhoud over de werking 

• Noodzakelijk om hen goed te informeren 

• Vooraf goed geïnformeerd  

• Lidmaatschapovereenkomst of gerechtvaardigd belang 

\ Niet-leden 

• Deelnemers, sympathisanten, … 

• Minder hechte band 

• Expliciete voorafgaande toestemming 

 

 

 

 



Thema beeldmateriaal 

\ Wetgeving 

• GDPR 

• Recht op afbeelding (portretrecht – rechtspraak & rechtsleer) 

\ Opsplitsing vervaardiging & gebruik 

\ Niet-gerichte & gerichte beelden 

\ Passende technische & organisatorische maatregelen 

 

 



Thema beeldmateriaal 

Nemen van beeldmateriaal 

\ Niet-gerichte beelden 

• Foto van een evenement, sfeerfoto’s, … 

• Geen toestemming vereist 

• Volstaat om te informeren (inschrijvingsformulier, …) + doel 

• Als persoon weigert op foto te staan: foto niet nemen! 

\ Gerichte beelden 

• Close-up, foto is geposeerd, podium wedstrijd, … 

• Steeds toestemming 

 

 



Thema beeldmateriaal 

Gebruik van beeldmateriaal 

\ Niet-gerichte beelden 

• Geen toestemming vereist 

• Volstaat om te informeren (inschrijvingsformulier, …) + doel 

• Persoon die weigert dat foto gebruikt wordt! 

\ Gerichte beelden 

• Steeds toestemming 

• = extra 

\ Internet 

• Niet onbeveiligd 

• Bij voorkeur op eigen sites met beperkte toegang 

• Op sociale netwerksites: gebruik aanwezige privacy-instellingen 

• Denk na over wat je op internet plaatst 

 

 



Thema beeldmateriaal 

Toestemming tot beeldmateriaal 

\ Betrokken persoon 

\ Ondubbelzinnig 

\ Geen ander doeleinde 

\ Mondeling of stilzwijgend (bewijs) 

\ Vooraf informeren 

\ Minderjarigen (onderscheidingsvermogen) 

 



Thema beeldmateriaal 

Uitzondering 

\ Privaat gebruik 

• Privé-opnamen feest, evenementen, sportmanifestaties, … 

• Toegang beperkt tot benoembare groep familieleden, vrienden, … 

• Bv. beveiligde website met beperkte toegang 

\ Journalistieke doeleinden 

• Democratisch controlerecht 



Thema beeldmateriaal 

Gebruik gezond verstand 

\ Wat zijn normale verwachtingen van persoon 

\ Sfeerbeelden in ledenblad op 50 exemplaren 

\ Close-up in promotionele brochure 

 

 



Contact 

\ Koen De Feyter 

\ Tel. 053 64 55 70 

\ privacy@liedekerke.be 

 

 



Dank voor uw aandacht 


