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U kunt hier de Europese Privacyverordening downloaden in het Nederlands en Engels.
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De nieuwe Europese privacyverordening (Algemene Verordening Gegevensbescherming –
hierna AVG) geldt vanaf 25 mei 2016. Alle organisaties in de publieke
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en private sector worden geacht om vanaf die datum hun

februari 2016 (1)

bedrijfsvoering met de AVG in overeenstemming te brengen en
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krijgen daarvoor tot 25 mei 2018 de tijd. Daarna mag iedereen

december 2015 (2)

organisaties op de naleving van de AVG aanspreken en spelen de
boeterisico’s tot 20 miljoen euro of maximaal 4% van de wereldwijde
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jaaromzet. Alleen opsporingsinstanties en het OM zijn van de AVG
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vrijgesteld, omdat zij onder aparte privacywetgeving vallen.
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Hoe zit het met oude wetgeving?

april 2014 (1)

Wat betekent dat voor oude wetgeving die nog is gestoeld op de oude Europese
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privacyrichtlijn uit 1995? Denk hierbij met name aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens

februari 2014 (1)

en de Wet Basisregistratie Personen.
Deze wetten gelden formeel nog wel, maar zijn door de EU-privacyverordening ‘overruled’.
EU-verordeningen zijn superwetten die direct in alle lidstaten van toepassing zijn. Wetten als
de WBP en de WBRP mogen daarom vanaf 25 mei niet meer als vanouds worden toegepast.
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Nederland moet de bestaande privacywetgeving herzien. Zo zit er weinig anders op dan de
WBP in te trekken omdat de AVG voortaan de wet is die de bescherming van
persoonsgegevens regelt.

Meest recente berichten
Uitvoeringswet AVG zet
puntjes op de i

Organisaties die zich richten op de AVG mogen achterhaalde verplichtingen of verboden
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loslaten. Neem bijvoorbeeld de plicht van artikel 27 WBP om gegevensverwerkingen te

Big data en

moeten melden aan de AP (algemene meldplicht – niet te verwarren met de bijzondere

bewustwording

meldplicht datalekken). Hiervoor is de eigen registerplicht van artikel 30 AVG in de plaats
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gekomen. Een organisatie die voortaan een dergelijk register bijhoudt, mag er zekerheid aan

Licht op de digitale

ontlenen dat de oude WBP-meldplicht niet meer geldt.

schaduw: verantwoord
innoveren met Big Data

Een ander voorbeeld is de opheffing van het verbod van artikel 24 WBP op de verwerking van
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identificatienummers zoals het BSN. In de AVG is dat verbod niet teruggekeerd, wat inhoudt

Privacy by design voorziet

dat voortaan vrijer gebruik van dit soort nummers mogelijk is. Hou alleen wél in de gaten dat

in behoefte aan a-

Nederland de ruimte behoudt om aanvullende voorwaarden te stellen aan het gebruik van

typische innovatie

identificatienummers. Mocht het zover komen, gelden er spelregels waar u wel degelijk
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https://www.pmpartners.nl/overschakelen-europese-privacyverordening/
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identificatienummers. Mocht het zover komen, gelden er spelregels waar u wel degelijk
rekening mee moet houden.

Tips & tricks: maak uw
organisatie tijdig AVG-

Voldoen aan de Europese privacyverordening is makkelijker gezegd dan gedaan. Er zijn

proof 23/09/2016

allerlei aspecten waar goed over moet worden nagedacht en waarbij de juiste keuzes moeten
worden gemaakt. Hou er ook rekening mee dat samenwerkingsregelingen, zoals
inkoopcontracten of deelname in een gezamenlijk dienstenplatform, aanpassingen behoeven.

Recente reacties

Dit soort trajecten nemen over het algemeen veel tijd in beslag.

Drs. Andor Demarteau,
CIPP/E, CISM, CISA,

Kortom: de komende twee jaar heeft u hard nodig. Begin vandaag nog en informeer hoe u het
beste overschakelt op de AVG via info@pmpartners.nl of neem hier contact op.

5 reacties

CISSP, SCF, CEH op De
nieuwe Europese
privacyverordening: u
moet overschakelen vanaf
25 mei

Herman de Vries 31/08/2016 om 15:50

Ronald Driehuis op Big

Uw opmerking over gebruik BSN onder AVG is niet correct.

data en bewustwording

Hierbij wat in de Verordening staat over het gebruik van het BSN:
Artikel 87 Verwerking van het nationaal identificatienummer
De lidstaten kunnen de specifieke voorwaarden voor de verwerking van een nationaal
identificatienummer of enige andere identificator van algemene aard nader vaststellen. In dat
geval wordt het nationale identificatienummer of enige andere identificator van algemene aard
alleen gebruikt met passende waarborgen voor de rechten en vrijheden van de betrokkene uit
hoofde van deze verordening.
Het kan zijn dat de Nederlandse wetgever alsnog beperkingen zal stellen op het gebruik van

Freek op De nieuwe
Europese
privacyverordening: u
moet overschakelen vanaf
25 mei
Henk op De nieuwe
Europese
privacyverordening: u
moet overschakelen vanaf
25 mei

het BSN. Het is ook zo dat de Wbp van toepassing blijft tot 2018, de huidige beperkingen bij

J.Rompa op Wie volgt

het gebruik van BSN zijn vooralsnog van toepassing.

Jacob Kohnstamm op?

Reageer

Sergej Katus 09/09/2016 om 13:32

Beste Herman,

Zoeken

Bedankt voor je reactie.
In de AVG maakt zo’n nummer geen deel meer uit van de catalogus ‘bijzondere categorieën persoonsgegevens’ volgens artikel 9
AVG. Artikel 87 is een hele andere plek in de AVG. Let in artikel 87 op de formulering ‘voorwaarden (…) nader vaststellen’. Het
moet dus gaan om regels ter aanvulling van de AVG (vandaar dat ik het heb over aanvullende voorwaarden).
Als Nederland identificatienummers óók tot een bijzondere categorie verklaart, is dat in strijd met artikel 9 AVG. Nederland kan
wél aangeven welke spelregels in ons land nog extra nodig zijn om zo’n nummer te gebruiken. Zoals bij alle wet- en regelgeving,
moet dan duidelijk zijn wat de noodzaak is van die extra spelregels. Om dat te kunnen doen, is de afspraak in Nederland (zie
regeerakkoord) om een wetgeving-PIA uit te voeren, d.w.z. een studie naar noodzaak/proportionaliteit en risico’s van
identificatienummers van algemene aard (vgl. art. 35 AVG).
Het is dan verstandig om in de overwegingen te betrekken dat dergelijke nummers vaak helemaal niet voor identificatie worden
gebruikt maar voor verificatie. De nummers stellen in staat om persoonsverwisseling tegen te gaan en zijn een maatregel in de
zin van artikel 25 AVG – bijvoorbeeld tegen te gaan dat de dossiers K. de Vries, BSN 291757030 en K. de Vries, BSN
088707258 niet door elkaar worden gehaald (zie ook artikel 5.1d AVG!). Niet voor niets heet het BSN voluit
burgerservicenummer en niet burgeridentificatienummer. Hetzelfde kun je zeggen van bankrekeningnummers, patientnummers,
https://www.pmpartners.nl/overschakelen-europese-privacyverordening/
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leerllingnummers, enzovoorts.
Gegeven het feit dat de AVG al alle spelregels bevat voor met passende waarborgen omklede verwerking van
persoonsgegevens (dus ook identificatienummers), is het een interessante vraag (a) welk risico bij het gebruik van een
identificatienummer niet door de AVG wordt afgedekt en (b) of dat risico van zodanige aard is dat het voor Nederland inderdaad
zaak is om van artikel 87 gebruik te maken. Bijvoorbeeld: als de uitkomst van de wetgevings-PIA zou zijn dat gebruik van
identificatienummers leidt tot toename van identiteitsfraude, is het óók de vraag welke spelregels dan wérkelijk zullen leiden tot
vermindering van identiteitsfraude. Bovendien moet worden gerealiseerd dat door gebruiksbeperkingen fouten in
informatieketens in de hand worden gewerkt en de persoonlijke impact hiervan substantieel kan zijn. Zie bijvoorbeeld:
http://www.rekenkamer.nl/Nieuws_overzicht/Persberichten/2014/10/Kleine_fout_in_basisregistratie_kan_grote_gevolgen_hebben
Ik hoop dat je je hierin kan vinden.
Groet,
Sergej Katus
Reageer

Henk 20/09/2016 om 21:38

“De nieuwe Europese privacyverordening (Algemene Verordening Gegevensbescherming –
hierna AVG) geldt vanaf 25 mei 2016″. Moet dat niet 2018 zijn?
Dat kom ik op enkele andere sites tegen. Daar lees ik bijv:” Het aftellen is begonnen. Op 25
mei 2018 vervangt de Algemene Verordening Gegevensbescherming de Wet bescherming
persoonsgegevens.”.
Nogal verwarrend en het is al niet erg duidelijke materie…
Reageer

Freek 29/09/2016 om 13:47

De Europese privacyverordening is op 25 mei 2016 vastgesteld en vanaf 25 mei 2018 van
toepassing.
Ik neem aan dat dit je vraag voldoende beantwoord.
Reageer

Drs. Andor Demarteau, CIPP/E, CISM, CISA, CISSP, SCF, CEH 15/11/2016 om 08:18

Helaas zie je nu al dat het BSN gebruikt word voor zaken waar die niet voor bedoelt is,
namelijk het BTW nummer van iedereen met een eenmanszaak.
Meerdere gevallen van identiteitsfraude zijn daarbij bekend.
Als uit de genoemde rijks PIA zou blijken dat er geen extra maatregelen in de zin van artikel 87
GDPR nodig zijn, is dit wel in lijn met de zienswijze van het huidige cabinet op dit specifieke
onderdeel. Zie daarbij de antwoorden van de staatsecretaris van Financien op de in december
2013 ingediende motie om het BSN niet langer als BTW nummer te (mis)gebruiken voor
eenmanszaken. Onder de GDPR zou dit mogleijk een correcte verwerking worden met alle
gevolgen van dien.
Kijk daarbij ook met name naar het Amerikaanse SSN (social security number) en alle
problemen van fraude en ID diefstal die daarmee op zeer regelmatige basis gebeuren. Naar
mijn mening is de bescherming van dit sort nummers een gemiste kans van de EU.
Zover die uberhaupt al op regelmatige basis werd ondergraven in ons land.
Reageer
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