
VDS Coffee Break - Privacy

Drie jaar AVG: hoe privacy compliant zijn bedrijven in 2021?

En welke stappen kun je daarvoor zetten?  

Ruby Nefkens, Hylke Klasens en Eva Meijer



Programma

• De verwerkersovereenkomst

• Datalek

• Doorgifte van persoonsgegevens

• Cookies en banners

• Quiz



De verwerkersovereenkomst

Ruby Nefkens



De verwerkersovereenkomst

Wat is een verwerkersovereenkomst?

• Overeenkomst tussen de (verwerkings-) 

verantwoordelijke en de verwerker waarin wordt 

vastgelegd hoe de verwerker met de 

persoonsgegevens van de verantwoordelijke om 

moet gaan



De verwerkersovereenkomst

Voorbeelden

Clouddienst = verwerker

Verzuimregistratie = verwerker

Salarisadministratie = verwerker

Arbodienst = verantwoordelijke

Accountant = verantwoordelijke



De verwerkersovereenkomst

• Verplichting onder de AVG

(geldt voor beide partijen)



De verwerkersovereenkomst

Waar moet u o.a. op letten?

• De inhoud moet volledig zijn

• Datalek

• Beveiliging

• Aansprakelijkheid



Datalekken

Ruby Nefkens



Datalekken

Wat is een datalek?

• Een inbreuk op de beveiliging = een 

beveiligingsincident

• Leidt daadwerkelijk tot:

- De vernietiging

- Het verlies

- De wijziging 

- De ongeoorloofde verstrekking 

van persoonsgegevens



Datalekken

Voorbeelden

• Hacking/cyberaanval/malware/phishing

• Verlies van laptop/telefoon/tablet

• Inzage in/toegang tot persoonsgegevens 

door onvoldoende beveiliging

• Een verkeerd gestuurde e-mail



Wanneer melden aan de AP?

• Datalek vormt risico voor de rechten en 

vrijheden van natuurlijke personen

• Binnen 72 uur

Datalekken



Datalekken

Wanneer melden aan de betrokkenen?

• Datalek vormt hoog risico voor de rechten en 

vrijheden van natuurlijke personen

• Hoog risico:

➢ Risico doet zich met grote waarschijnlijkheid 

voor



Datalekken

Risicoanalalyse

• De aard van de gegevens

• De hoeveelheid van de getroffen gegevens

• De duur van het datalek

• De aard van de bedrijfsactiviteiten

• De gevolgen voor betrokkenen

• De getroffen (voorzorgs-)maatregelen



Datalekken

Datalekkenregister

• Alle beveiligingsincidenten moeten worden 

opgenomen in een register



Datalekken



Doorgifte van persoonsgegevens
aan derde landen

Hylke Klasens



Doorgifte aan derde landen

Wat is een derde land?

• Alle landen buiten de Europese Unie

• Uitzondering: landen in de EER (Noorwegen, 

Liechtenstein en IJsland)



Doorgifte aan derde landen

Doorgifte naar een derde land

• De AVG geeft een beperkt aantal mogelijkheden 

op basis waarvan een doorgifte van 

persoonsgegevens naar een derde land kan 

plaatsvinden.



Doorgifte aan derde landen

Mogelijkheden:

• Adequaatheidsbesluit

• Passende waarborgen

• Bindende bedrijfsvoorschriften

• Uitzonderingen voor specifieke omstandigheden



Adequaatheidsbesluit

Doorgifte naar een derde land is toegestaan als 

de Europese Commissie (EC) heeft besloten dat 

het betreffende land, een gebied, of bepaalde 

sectoren adequaat zijn.

Doorgifte aan derde landen



Passende waarborgen

• Bindende afspraken tussen overheden

• Gedragscodes en certificeringsmechanismen

• Standard Contractual Clauses

Doorgifte aan derde landen



Bindende bedrijfsvoorschriften

Binnen een concern of een groep van 

ondernemingen kunnen passende waarborgen 

gerealiseerd worden door bindende 

bedrijfsvoorschriften (binding corporate rules of 

BCR) vast te stellen.

Doorgifte aan derde landen



Afwijkingen voor specifieke situaties

o.a.

• Uitdrukkelijke toestemming betrokkene

• Overeenkomst betrokkene en 

verwerkingsverantwoordelijke

• Vitale belangen

• Gewichtige redenen van algemeen belang

Doorgifte aan derde landen



Doorgifte aan derde landen

Schrems II

• Privacy Shield



Doorgifte aan derde landen

Aanbevelingen EDPB

1. Doorgiftes in kaart brengen

2. Controle instrument van doorgifte

3. Beoordeling wettelijke regelingen derde landen

4. Aanvullende beschermingsmaatregelen

5. Procedurele stappen

6. Evalueer regelmatig



Doorgifte aan derde landen

Brexit

• Handelsovereenkomst EU/VK 01-01-21

• VK tot 1 mei 2021 derde land

• Verlenging 1 juli 2021

• Adequaatheidsbesluit



Cookies en banners

Eva Meijer



Cookies en banners

Wat zijn cookies?

• Kleine tekstbestanden die op de harde schijf 

van een computer of andere devices (zoals 

telefoon of tablet) worden opgeslagen



Cookies en banners

Soorten cookies

• Functionele cookies

• Analytische cookies

• Tracking cookies



Cookies en banners

Cookies die inbreuk maken op privacy van 

de gebruiker:

• Informatie- en toestemmingsverplichting



Cookies en banners

Toestemming

• Vrij, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig



Cookies en banners

“Akkoord” en “niet akkoord” knop



Cookies en banners

Geen voor-aangevinkt vakje



Cookies en banners

Geen cookiewall



Cookies en banners

Gebruiker kan toestemming ieder moment 

intrekken



Cookies en banners

Geïnformeerde toestemming

• Cookiebanner in begrijpelijke taal

• Voldoende informatie om een keuze te kunnen 

maken

• Link naar de cookie- of privacyverklaring



Cookies en banners

Specifieke toestemming

• De informatie moet specifiek aangeven voor 

welk doel toestemming wordt gevraagd



Cookies en banners

Ondubbelzinnige toestemming

• Toestemmingshandeling mag niet voor 

meerdere interpretaties vatbaar zijn 



VDS-Quiz

Ruby Nefkens



VDS-Quiz 

Vraag 1  

Uw onbeveiligde werklaptop wordt gestolen. Hierop 

staan salarisgegevens van werknemers. 

Moet u een melding maken bij de AP?      

JA /  NEE



VDS-Quiz 

Antwoord: 

JA



VDS-Quiz 

Vraag 2  

Uw website plaatst louter functionele cookies.

Bent u verplicht een cookiemelding op de website te 

zetten?      

JA /  NEE



VDS-Quiz 

Antwoord: 

NEE



VDS-Quiz 

Vraag 3

Uw organisatie schakelt een accountant in. 

Moet u een verwerkersovereenkomst sluiten?     

JA /  NEE



VDS-Quiz 

Antwoord: 

NEE



VDS-Quiz 

Prijsuitreiking! 



Bedankt voor uw 

aandacht! 

Van der Steenhoven advocaten - Herengracht 582 - 1017 CJ Amsterdam

+31 20 607 79 79 - mail@vandersteenhoven.nl

Aan de samenstelling en inhoud van deze Coffee Break Privacyrecht is de meeste zorg besteed. Van der 

Steenhoven advocaten aanvaardt geen verantwoordelijkheid ten aanzien van op basis hiervan genomen 

beslissingen, tenzij zij vooraf in concrete gevallen zijn geraadpleegd.

mailto:mail@vandersteenhoven.nl

