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ALGEMENE VERORDENING 
GEGEVENSBESCHERMING

• Europese wetgeving (nog in ontwikkeling)

• Verantwoordelijkheid bij organisaties

• Consequenties 



EEN AANTAL BELANGRIJKE 
VERANDERINGEN

• De reden waarom u gegevens vastlegt moet helder zijn

• De burger moet actief en ondubbelzinnig toestemming geven voor de vastlegging

• Burger krijgt recht om te worden vergeten en om zijn/haar gegevens mee te nemen

• Alles wat u doet met persoonsgegevens moet aantoonbaar worden vastgelegd

• U mag enkel gegevens vastleggen en bewaren die u actief nodig heeft

• De informatiebeveiliging moet up-to-date zijn én blijven

• Wanneer externe partijen inzicht krijgen in persoonsgegeven waar u verantwoordelijk 
voor bent, moet er een overeenkomst worden opgesteld



STAP 1 & 2

• Bewustwording: zorg dat iedereen binnen de organisatie op de 
hoogte is van de nieuwe wetgeving.

• Informeren:

• Privacyverklaring

• Eigen gegevens

• Toestemming

• Klachten



STAP 3 & 4

• Verwerkingsregister 

• Welke gegevens? Welk doel? Waar u deze opslaat? En met 
wie u deze gegevens deelt?

• DPIA

• De AP publiceert op termijn een lijst van 
gegevensverwerkingen waarvoor een DPIA verplicht is.



STAP 5 & 6

• Privacy by design & Privacy by default

• Vraag geen gegevens op die niet nodig zijn

• De standaardinstellingen moeten de privacy van iemand 
respecteren totdat de persoon zelf toestemming geeft

• Toezicht – functionaris gegevensbescherming   

• Kernactiviteit verwerking gevoelige persoonsgegevens op grote 
schaal

• Observering mensen (cameraobservatie bijvoorbeeld)



STAP 7 & 8

• Datalekken

• Vastleggen en documenteren

• Indien risico’s à melden bij AP binnen 72 uur

• Verwerkersovereenkomsten

• Boekhouder / personeel / collega (intervisies) 



STAP 9 & 10 

• Toezichthouder:

• De toezichthouder checkt of alles volgens de regels van de AVG 
in orde is en blijft. 

• Grondslag bepalen:



CONCREET

• Denk aan deze punten bij de vraag of uw organisatie AVG-’proof’ is:

1. Ondersteunt de door u verzamelde informatie het doel van de organisatie?

• Nodig voor sessies (behandelovereenkomst)

2. Kunt u als organisatie uitleggen waarom u naar die informatie vraagt en waar 
u deze informatie voor gebruikt? 

• (behandelovereenkomst / administratieve doeleinden)

3. Heeft u de burger daarbij expliciet op zijn rechten gewezen? 
Privacyverklaring. 

• (website / behandelovereenkomst) 



VRAGEN? 

• Voorbeelden op de website van OLIJV:

• Privacyverklaring

• Checklist AVG ‘proof’ voor therapeuten

• Verwerkersovereenkomst

• Behandelovereenkomst  


