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Drie sporen AVG 

 Gelaagde regelgeving 
 

• AVG, direct werkende bepalingen 

  

• Uitvoeringswet AVG, beleidsneutraal 

 

• Aanpassingswet, sectorwetgeving 

 



Doel AVG 

• het versterken van de rechten van individuen 

• vergroten van de dimensie van interne markt en beperken van 

administratieve lasten voor ondernemingen 

• persoonsgegevens in de hele Unie moeten in dezelfde mate worden 

beschermd 

• gelijk beschermingsniveau bij de doorgifte van persoonsgegevens 

naar derde landen 

• harmonisatie vlotte grensoverschrijdende doorgifte van 

persoonsgegevens binnen de EU 

• uniforme EU-maatregel is doeltreffender dan aparte maatregelen 

van de lidstaten  



Doel AVG 

 Belangrijkste punten 
• grotere transparantie voor de burger 

• verstevigde rechten van de burger en aangescherpte verplichtingen 

van de verantwoordelijken 

• verscherping van het toezicht door de toezichthouder  

• verplichting benoeming FG voor een overheids- of bestuursorgaan  



Belangrijkste beginselen AVG 

• Doelbinding 

• Rechtmatige grondslag 

• Kwaliteit 

• Transparantie of openheid 

• Beveiliging 

• Rechten 

• Buitenlands gegevensverkeer 



Wat gaat de SVB doen 

• AVG is een generieke wet 

• Nagaan welke verwerkingen er zijn 

• Vaststellen of deze rechtmatig plaatsvinden. Dat betreft bijvoorbeeld 

de noodzaak, de kwaliteit en de doelbinding 

• Meldingenregister realiseren 

• De opgeslagen gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is 

• Passende beveiligingsmaatregelen treffen 

• Informatie verstrekken aan de betrokkenen, en hun rechten, zoals 

het recht op inzage, correctie of verzet, op verzoek effectueren 

• Periodiek nagaan of de melding dan wel de afspraken die zijn 

gemaakt nog steeds geldig zijn of moeten worden aangepast 



Functionaris Gegevensbescherming 

 

Interne toezichthouder op de gegevens verwerkingen 

De taken van de FG zijn: 

• Toezicht houden op de monitoring van gegevensverwerkingen. 

• Beoordelen van nieuwe gegevensverwerkingen 

• Wijzen op potentiële overtredingen, voorlichting en verslaglegging 

 



Hoe kunnen we risico’s ontdekken 

• PIA 

• Identificeren privacyrisico’s binnen een beleid/product/project/dienst en 
deze te adresseren 

• Draagvlak creëren en verantwoording afleggen over gemaakte keuzes 

• Privacybescherming expliciet meenemen in het ontwerp (privacy by 
design) 

 



Conclusie 

• Implementatie AVG lastig en moeizaam 



Einde 

 

 

 

Dank voor jullie aandacht 


