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- Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft de Wet bescherming 
persoonsgegevens vervangen per 25 mei 2018

- AVG is een Europese wet die rechtstreeks en direct van toepassing is

- Nederlandse wetgever heeft nog een ‘tussenwet’ gemaakt om de Europese wet 
passend te maken voor NL (Uitvoeringswet AVG)

- De Aanpassingswet AVG wijzigt ca. 40 wetten i.v.m. correcte verwijzing naar AVG

Actualiteiten
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Beleidsregels prioritering klachtenonderzoek 

De AP heeft op 1 oktober 2018 de ‘beleidsregels prioritering klachtenonderzoek’ 
bekend gemaakt. Hierin staat dat de AP een klacht onderzoekt ‘in de mate waarin dat 
gepast is’. Als op grond van een eerste beoordeling nog geen overtreding kan worden 
vastgesteld, worden de volgende, niet cumulatieve, factoren gehanteerd:

- De impact op betrokkene;

- De bredere maatschappelijke betekenis van een eventueel optreden, mede bezien 
vanuit de aandachtspunten van de AP;

- Mate waarin de AP doeltreffend en doelmatig kan optreden.

Actualiteiten
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Toezichtkader AP 2018 – 2019

Focus op overheid en zorg

- Bevorderen van de naleving

- Controleren van de naleving

- Risicogericht toezicht

Actualiteiten
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Medio juli berichtgeving dat veel gemeentelijke websites niet voldoen aan de AVG, 
omdat de privacyverklaring ontbrak of onvolledig was. Dit kan in voorkomend geval in 
strijd zijn met het beginsel van transparantie c.q. de informatieplicht (artikel 13 en 14  
AVG). Privacyverklaring op de website is niet verplicht, maar kan de meest praktische 
manier zijn om te voldoen aan de informatieplicht.   

Actualiteiten
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Verwerkersovereenkomst gemeenten

In augustus jl. is een standaard verwerkersovereenkomst gepubliceerd.

Naar aanleiding van de kritieken werken de IBD en het team Privacy van VNG 
Realisatie aan de verfijning van het document. 

Verwachting: nieuw model januari aanstaande.

Actualiteiten
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- De AP heeft een dwangsom gevorderd van Nationale Politie, kort gezegd omdat de 
logbestanden niet regelmatig worden gecontroleerd.

- De AP heeft het UWV een last onder dwangsom opgelegd vanwege overtreding 
artikel 13 Wbp, thans artikel 32 AVG.

Actualiteiten
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Zes grondslagen:

1. Toestemming van betrokkene

2. Uitvoering van de overeenkomst

3. Voldoen aan wettelijke verplichting

4. Vitaal belang van betrokkene

5. Publiekrechtelijke taak (OVERHEID)

6. Gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke (BEDRIJFSLEVEN)

Deelnemersvragen – grondslagen verwerking
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Deelnemersvragen – grondslagen verwerking

• Artikel 6 AVG

• Toestemming, of noodzakelijk en proportioneel / belangenafweging

• Toestemming AVG: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige 
wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of 
ondubbelzinnige actieve handeling de hem betreffende verwerking van 
persoonsgegevens aanvaardt (artikel 4, lid 11 AVG)

• Toestemming moet o.a. aantoonbaar zijn (artikel 7 AVG)

• Restgrondslag: gerechtvaardigd belang, maar (overweging 47 AVG): 

“Aangezien het aan de wetgever staat om de rechtsgrond voor 
persoonsgegevensverwerking door overheidsinstanties te creëren, mag die 
rechtsgrond niet van toepassing zijn op de verwerking door overheidsinstanties in het 
kader van de uitvoering van hun taken.”
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Deelnemersvragen - rechten betrokkene

- Inzage

- Correctie

- Verwijdering / Vergetelheid

- Beperking

- Dataportabiliteit

- Bezwaar

- Niet onderworpen worden aan geautomatiseerde besluitvorming

Artikel 15 t/m 22 AVG



Artikel 15 AVG, recht op inzage

- Identificatie (artikel 11 AVG)

- Kopie, op papier of in een gangbare elektronische vorm, dan wel compleet overzicht

- Mag geen afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van anderen.

- Het inzagerecht strekt niet uit tot de interne notities en documenten die persoonlijke 
gedachten bevatten en slechts bedoeld zijn voor intern overleg en beraad.

- Wel informatie over de verwerkingsdoeleinden, de betrokken categorieën van 
persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers, indien mogelijk 
bewaartermijn, rechten, mogelijkheid klacht, alle beschikbare informatie over de bron van 
de gegevens, geautomatiseerde besluitvorming (artikel 15, lid 1, sub a t/m f AVG).

Deelnemersvragen - rechten betrokkene
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• Recht op ‘vergetelheid’, artikel 17 AVG

Recht op verwijdering c.q. ‘vergetelheid’ in de situatie vermeld in artikel 17, lid 1, sub 
a t/m f AVG, o.a. als de verwerking niet meer nodig is, de toestemming wordt 
ingetrokken, betrokkene bezwaar maakt, de verwerking onrechtmatig is.

Geen recht op verwijdering c.q. ‘vergetelheid’, o.a. als de verwerking nodig is voor 
het nakomen van een wettelijke plicht, of voor het vervullen van een taak van 
algemeen belang of het uitoefenen van openbaar gezag, dan wel met het oog op 
archivering in het algemeen belang. 

Deelnemersvragen - rechten betrokkene
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Artikel 5 AVG

Persoonsgegevens moeten:

- worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is

- voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld

- toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij 
worden verwerkt

- juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd

- worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene niet langer te identificeren dan voor 
de doeleinden noodzakelijk is

- door het nemen van passende technische of organisatorische maatregelen op een dusdanige manier 
worden verwerkt dat een passende beveiliging gewaarborgd is

De verdere verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang wordt overeenkomst artikel 89, lid 
1 AVG niet als onverenigbaar met de oorspronkelijke doelen beschouwd (doelbinding). 

Bewaartermijnen 
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Artikel 89 AVG

“De verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of 
historisch onderzoek of statistische doeleinden is onderworpen aan passende waarborgen in 
overeenstemming met deze verordening voor de rechten en vrijheden van de betrokkene. Die 
waarborgen zorgen ervoor dat er technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om 
de inachtneming van het beginsel van minimale gegevensverwerking te garanderen. Deze 
maatregelen kunnen pseudonimisering omvatten, mits aldus die doeleinden in kwestie kunnen 
worden verwezenlijkt. Wanneer die doeleinden kunnen worden verwezenlijkt door verdere 
verwerking die de identificatie van betrokkenen niet of niet langer toelaat, moeten zij aldus 
worden verwezenlijkt.”

Bewaartermijnen - Archivering
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Artikel 89 AVG

“Wanneer persoonsgegevens met het oog op archivering in het algemeen belang worden 
verwerkt, kan in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden voorzien in afwijkingen van de in 
de artikelen 15, 16, 18, 19, 20 en 21 genoemde rechten, behoudens de in lid 1 van dit artikel 
bedoelde voorwaarden en waarborgen, voor zover die rechten het verwezenlijken van de 
specifieke doeleinden onmogelijk dreigen te maken of ernstig dreigen te belemmeren, en 
dergelijke afwijkingen noodzakelijk zijn om die doeleinden te bereiken.”

Artikel 45 AVG geeft een uitzondering ten aanzien van een deel van de rechten van de 
betrokkene, zoals bedoeld in de artikelen 15 t/m 22 AVG, voor archiefbescheiden die berusten in 
een archiefbewaarplaats zoals bedoeld in de Archiefwet 1995.

Bewaartermijnen - Archivering
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Onderwijs 1

Kind < 16 jaar – wettelijk vertegenwoordiger bevoegd
Kind > 16 jaar – wettelijk vertegenwoordiger beperkt bevoegd 
- vereiste toestemming van kind volstaat (art. 8 AVG en 5 UAVG)
- < 18 jaar: handelingsonbekwaam

gevolgen voor rechtshandelingen (bijv. aankopen)
- informatie over schoolvorderingen
- beeldmateriaal
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Onderwijs 2

Medische informatie zorgleerlingen

Verbod verwerking bijzondere persoonsgegevens (art. 9 AVG)
Uitzonderingen voor scholen geregeld in art. 30, lid 2 sub a UAVG
- voor zover noodzakelijk, dus beperkt tot die gegevens die 

nodig zijn om de specifieke begeleiding te geven of 
noodzakelijke voorzieningen te treffen (MvT)
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Arbeid 1

Personeelsdossier

- beginselen in acht te nemen door werkgever: o.a. rechtmatig, 
transparant, minimaal, correct, gerechtvaardigd doel, veilige 
opslag (art. 5)

- werknemer: recht op inzage (art. 15), rectificatie (art. 16), 
verwijdering (art. 17)
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Arbeid 2 – uitspraken 

Raad van State 21 december 2016 

Wbp uitspraak door AVG-‘bril’ 
Vraag: behoort een extern rechtspositioneel advies tot het 
personeelsdossier? 

Beoordeling: reikwijdte Wbp + definitie bestand

In casu: het advies valt niet onder de reikwijdte van Wbp
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Vervolg uitspraken

Art. 2, lid 1 AVG van toepassing op:
“geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking, alsmede de 
verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn 
opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden 
opgenomen”

Art. 4, lid 6 AVG bestand
“elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens die volgens 
bepaalde criteria toegankelijk zijn, ongeacht of dit gecentraliseerd 
of gedecentraliseerd is dan wel op functionele of geografische 
gronden is verspreid”
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Vervolg uitspraken 2

Rechtbank Midden-Nederland 25 juli 2018 

Vraag: is AVG van toepassing op bijhouden personeelsdossier?

Beoordeling: reikwijdte AVG + definitie bestand

In casu: AVG van toepassing

Ergo: toetsing vóór en na AVG op dit punt vergelijkbaar
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Vervolg uitspraken 3

Rechtbank Amsterdam 10 oktober 2018

Vraag: gebruik van rapport in strijd met AVG? 
Beoordeling: art. 5 AVG rechtmatigheid van verwerking

art. 6, sub f AVG gerechtvaardigd belang  
art. 17 AVG recht op wissen van gegevens

In casu: geen strijd met AVG
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De zieke werknemer 1

Wbp
Beleidsregels voor de verwerking van persoonsgegevens over de 
gezondheid van zieke werknemers (AP 2016)

Strekking: werkgever mag vragen naar: 
- (verpleeg)adres + telefoonnummer
- duur van het verzuim
- lopende afspraken en werkzaamheden 
- is sprake van arbeidsongeval?
- is sprake van verkeersongeval? 

Heeft de AVG iets gewijzigd?
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De zieke werknemer 2 

Gezamenlijke uitleg Beleidsregels zieke werknemers (juli 2018) 

Wie? 
Ministerie van SZW + ‘stakeholders’

Wat?
De strekking van de beleidsregels blijft onder de AVG ongewijzigd
- géén druk op werknemer
- werknemer mag vertellen wat hij nog kan
- werknemer mag zeggen wat er aan de hand is, dit mag niet

worden geregistreerd



- DPIA

- Gerechtvaardigd belang

- Noodzaak om persoonsgegevens te verwerken

- Duidelijk moet zijn te maken waarom het bedrijfsbelang zwaarder weegt dan het recht op 
privacy van de betrokkenen, rekening houdend met o.a. de ernst van eventuele vergrijpen en 
gevolgen voor betrokkenen op de lijst.

- OR

- Vergunning AP (artikel 33, lid 4 UAVG)

Zwarte lijst
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• Kennisbijeenkomst met als thema “Big Brother/High trust: 1984 revisited?”, 
aansluitend nieuwjaarsborrel Capra Den Haag

Europese Dag van de Privacy, maandag 28 januari 2019
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Vragen? Dank voor uw aandacht

Mr. Paula Berends-Schellens Mr. Fatou Tevette

06 - 48431715 06 - 18501061

p.berends@capra.nl f.tevette@capra.nl

@CAPRAadvocaten

www.capra.nl

mailto:p.berends@capra.nl
mailto:f.tevette@capra.nl
http://www.capra.nl/

