
   

 

 

 

 

Vzw - asbl bdma  • Z.1. Researchpark 120 1731 Zellik– België/Belgique •  Email: info@bdma.be 

•www.bdma.be 

T.V.A. / B.T.W - N°E/O.N°: BE 452 664 950  •  Banque / Bank: 310-1127888-58 • RPR Brussel - RPM Bruxelles 
 

  
 
 
 
 

Position paper inzake de moeilijkheden bij toepassing van de verordening 
(EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG (hierna ‘AVG’) 
 
 
 
 
 
BDMA, IAB & STIMA wensen de aandacht van de Belgische autoriteiten te vestigen op bepaalde 
moeilijkheden die rijzen bij de toepassing van de tekst van de nieuwe AVG.  
Niettegenstaande de verordening pas in werking treedt op 25/05/2018, dringen wij er binnen de  
marketingsector op aan om vanaf heden te starten met de implementatie van de nieuwe 
maatregelen.  
 
In dit opzicht is het dan ook van fundamenteel belang dat de nieuwe regels duidelijk zijn en deze 
concreet kunnen toegepast worden. Een aantal bepalingen van de AVG doen echter vragen rijzen. In 
dat opzicht wensen BDMA, IAB & STIMA de Belgische autoriteiten te ontmoeten om een transparant 
en constructief debat te voeren over welke maatregelen de bedrijven moeten nemen om zich in regel 
te stellen met de AVG.  
 
Conctactpersoon: Ivan Vandermeersch (ivan@bdma.be) of Dominique Pissoort (legal@bdma.be). 
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1e punt 
Mededeling van de periode gedurende dewelke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen 
Artikel 13 2 a) en artikel 14 2 a) van de AVG 
 
BDMA, IAB & STIMA zijn van mening dat dergelijke mededeling zeer complex is. De bewaarperiode 
van de persoonsgegevens zal immers variëren afhankelijk van bepaalde elementen zoals de categorie 
van gegevens (zo zullen contactgegevens langer worden bijgehouden dan informatie over de 
consumptiegewoontes van een consument) of de gebruiksfinaliteit (transactiegegevens zullen 
minder lang bewaard worden voor marketing doeleinden dan bijvoorbeeld voor fiscale of 
boekhoudkundige doeleinden). Het geheel van deze gegevens maakt het “gegevens-
bewaringsbeleid” uit van een onderneming.  
 
In vele gevallen zal het dus niet mogelijk zijn om één specifieke en vaste periode aan de betrokkenen 
mee te delen.  Daarom vragen de 3 organisaties dat deze mededeling voldoende flexibel mag zijn om 
de verantwoordelijke voor de verwerking toe te laten om enkel de criteria ter bepaling van die 
termijn mee te delen. 
 
Afhankelijk van de aard van het medium dat wordt gebruikt om de persoon te contacteren, zal het 
bovendien niet altijd mogelijk zijn om deze informatie integraal te verstrekken. Daar waar dit geen 
probleem zal stellen bij communicatie via het internet, zal dit niet zo vanzelfsprekend zijn voor de 
mededeling per brief of tijdens een telefoongesprek, waarbij de informatie op meer beknopte wijze 
wordt gegeven.  
 

Om deze redenen vragen BDMA, IAB & STIMA dat:  
 

 De bevoegde overheden  de verantwoordelijke voor de verwerking toelaten om enkel de 
criteria ter bepaling van de bewaartermijn mee te delen,  

 deze informatie zich zou kunnen beperken tot een verwijzing naar de tekst van het 
“gegevensbewaringsbeleid” die integraal beschikbaar is op de website van het bedrijf 
wanneer het gebruikte medium slechts een beknopte mededeling toelaat (omwille van 
plaats- of tijdsgebrek). 

 Ten ondergeschikte titel, wanneer de beschikbare plaats op de mailing beperkt is, kan de 
bedenking niet verruimd worden tot alle informatie die aan de betrokkene moet 
meegedeeld worden, overeenkomstig  de  artikelen 13 en 14 van de AVG ? Een 
vereenvoudigde informatie  zou op  het betreffende medium meegedeeld worden en 
verwijzen naar  de volledige informatie , beschikbaar op de internet website van het bedrijf. 
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2e punt 
Mededeling van de bron van de persoonsgegevens 
Artikel 14 AVG (recht op informatie) en artikel 15 AVG (recht van inzage) 
 
De verantwoordelijke voor de verwerking moet de betrokkene informeren over de bron waaruit zijn 
persoonsgegevens afkomstig zijn. De verwoording van deze verplichting wijkt licht af van deze 
opgenomen in de EU Richtlijn 95/46/CE1 en in de Belgische wet van 8 december 19922, waarin sprake 
was van de mededeling van de bron in het kader van de uitoefening door de betrokkene van het 
toegangsrecht tot zijn/haar gegevens, op voorwaarde van “beschikbaarheid ”ervan. Deze wijziging 
heeft echter belangrijke gevolgen voor de ondernemingen. Daar de registratie van de bron van 
persoonsgegevens onder het huidige regime niet verplicht is, beschikken verantwoordelijken voor de 
verwerking niet (noodzakelijk) meer over de bronnen voor alle categorieën van persoonsgegevens 
opgenomen in hun bestand, in het bijzonder wanneer de gegevens in kwestie reeds jaren geleden in 
het bestand werden opgenomen.  
 

Om deze reden vragen BDMA, IAB & STIMA dat het toegelaten zou zijn dat de bron van 
persoonsgegevens die werden ingezameld voor de inwerkingtreding van de AVG, niet langer 
beschikbaar zou zijn.  
In dergelijk geval zou de verplichting van de verantwoordelijke voor de verwerking erin bestaan om 
het maximum aan nog beschikbare informatie over de betreffende bron mee te delen.  

 
 

                                                           
1  Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens 
2
 Wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 

persoonsgegevens 
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3e punt 
Recht op vergetelheid 
Artikel 17 AVG 
 
De toepassing van het recht op vergetelheid heeft als technisch gevolg dat de persoonsgegevens 
volledig moeten gewist worden uit de database waarin zij opgenomen zijn. Dit recht kan evenwel 
slechts uitgeoefend worden in het geval de betrokkene bezwaar uit tegen de verwerking van zijn 
persoonsgegevens, hetzij op grond van zijn specifieke situatie (art. 21(1)), hetzij tegen de verwerking 
voor direct marketing doeleinden (art. 21(2)).  
 
De combinatie van deze twee artikelen (recht van bezwaar en recht op vergetelheid) is tegenstrijdig 
wat het concrete gevolg ervan betreft: wanneer een betrokkene zijn recht van bezwaar uitoefent, 
worden zijn gegevens « geflagd » in het bestand als zijnde niet meer bruikbaar voor marketing 
doeleinden. Concreet houdt dit in dat deze persoonsgegevens in de toekomst niet meer geselecteerd 
zullen worden en dat het bezwaar dat de betrokkene heeft uitgeoefend dus voor onbeperkte tijd zal 
worden nageleefd.  
 
Daarentegen, wanneer de gegevens van een betrokkene in het kader van het uitoefenen van het 
recht op vergetelheid volledig gewist worden uit het bestand, kan het gebeuren dat die betrokken 
persoon later opnieuw wordt gecontacteerd voor marketing, met name wanneer een bedrijf de 
persoonsgegevens van diezelfde betrokkene later en volledig conform de wet via een externe bron 
heeft ontvangen (en aldus terug op opgenomen heeft in zijn bestand).  
 
Dit staat in tegenstelling tot het geval van de uitoefening van het recht op bezwaar, waarbij het 
bedrijf onmiddellijk zal vaststellen dat zij de betreffende persoonsgegevens niet mag gebruiken (zelfs 
indien zij van een externe bron afkomstig zijn). Dit zal niet kunnen vastgesteld worden wanneer de 
gegevens volledig uit het bestand gewist zijn. Het bedrijf zal dan immers “vergeten” zijn dat de 
betrokkene zijn recht op vergetelheid heeft uitgeoefend.  
 
Paradoxaal genoeg is het dus zo dat het inroepen van het recht op vergetelheid – wat op zich toch 
een radicaler effect zou moeten hebben als het recht op bezwaar -  de facto een veel minder efficiënt 
is dan het inroepen van het recht op bezwaar.  
 

Om deze reden vragen BDMA, IAB & STIMA dat in geval van de uitoefening van het recht op 
vergetelheid, de persoonsgegevens niet volledig « gewist » zouden moeten worden, maar dat een 
beperkt deel ervan (met name de gegevens noodzakelijk zijn om de betrokkene te identificeren) 
bewaard en specifiek gemerkt zouden kunnen worden, door middel van eender welke IT-
technische modaliteit, zodat de betrokkene wel degelijk de garantie heeft dat hij in de toekomst 
“vergeten” wordt.   
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Bovenstaande zou zich eventueel kunnen vertalen in de opslag van die gegevens die noodzakelijk 
zijn om de betrokkene te identificeren, hetzij in een apart bestand, hetzij door middel van encryptie 
waardoor de gegevens gepseudonimiseerd worden (en bijgevolg onleesbaar voor de personen die 
toegang hebben tot het bestand). Wanneer zich daarna de gelegenheid zou voordoen om eenzelfde 
persoon opnieuw in het bestand van het bedrijf op te nemen, zou de bewaring ervan in een apart 
bestand of het gebruik van dezelfde sleutel voor encryptie dan deze die voor de oorspronkelijke 
encryptie werd gebruikt immers toelaten om deze te herkennen en zouden de gegevens van de 
betreffende persoon niet opnieuw worden opgenomen in het bestand.  
 
Door de gegevens apart of gepseudonimiseerd te bewaren kunnen bedrijven garanderen dat de 
persoonsgegevens niet meer zullen gebruikt worden en dat het recht op vergetelheid effectief en 
zonder beperking in de tijd wordt nageleefd.  
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4e punt 
Kennisgevingsplicht inzake rectificatie of wissing van persoonsgegevens of verwerkingsbeperking 
Artikel 19 AVG 
 
De verantwoordelijke voor de verwerking moet elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn 
verstrekt, inlichten van elke rectificatie, wissing of verwerkingsbeperking, tenzij dit onevenredig veel 
inspanning vergt.  
Deze verplichting impliceert de noodzaak om elk van de ontvangers te kennen (identificatie) 
vooraleer de betrokkene een of meerdere van zijn rechten uitoefent en bijgevolg dient hiervan een 
historiek te worden bijgehouden. Op zich is dit mogelijk, op voorwaarde dat het bijhouden van deze 
historiek wordt beperkt in de tijd. Anders dit zou een onevenredige inspanning vergen vanwege de 
verantwoordelijke voor de verwerking. 
 

Om deze reden vragen BDMA, IAB & STIMA dat het begrip ‘onevenredig inspanning’ verduidelijkt 
wordt en stelt voor dat de verplichting tot identificatie van de ontvangers van de persoonsgegevens 
beperkt wordt in de tijd, meer bepaald tot drie maanden voorafgaand aan de datum waarop de 
betrokkene zijn recht(en) heeft uitgeoefend. Deze historiek bijhouden gedurende een lagere 
periode vergt o.i. onevenredig veel inspanning.  
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5e  punt 
Verduidelijking van een aantal begrippen 
 
In de tekst van de AVG wordt een aantal begrippen gebruikt die niet voldoende gedefinieerd zijn. Dit 
veroorzaakt een gevoel van juridische onzekerheid voor de bedrijven. Het betreft meer bepaald 
onderstaande begrippen:  
 

 Toestemming (art. 4, 11° en 7) :  
De praktische toepassing van de geldigheidsvoorwaarden van de toestemming is vaag. De niet-
naleving ervan heeft evenwel tot gevolg dat de toestemming niet geldig zal zijn, wat een belangrijke 
juridische onzekerheid met zich meebrengt voor de bedrijven. De 3 organisaties dringen aan op een 
verduidelijking van deze geldigheidsvoorwaarden  
 

 Gerechtvaardigd belang (art. 13d en 14d) :  
Het gerechtvaardigd belang dat ingeroepen wordt door de verantwoordelijke voor de verwerking of 
door een derde moet nader omschreven worden in de informatie aan de betrokkene. BDMA, IAB & 
STIMA dringen aan op verduidelijking van deze vermelding. Welke informatie moet er exact gegeven 
worden?  
Bovendien zijn de 3 organisaties van mening dat marketing en fraude preventie gerechtvaardigde 
belangen zijn omdat zij  als dusdanig in de preambule van de AVG vermeld worden 
 

 Recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20) :  
In onze lezing van de GDPR, is dit artikel enkel van toepassing op gegevens die het datasubject zelf 
heeft meegedeeld aan de verantwoordelijke. Behoudens binnen het toepassingsgebied van de Social 
Media, is het voor BDMA, IAB & STIMA niet duidelijk in welk(e) geval(len) dergelijk recht toepassing 
zou kunnen vinden. De 3 organisaties dringen aan op verduidelijking via de mededeling van een 
aantal voorbeelden aan de sector.  
 

 Profilering (art 21 et 22) 
De Verordening vermeldt twee verschillende begrippen zijnde enerzijds de profilering “waaraan voor 
de betrokkene rechtsgevolgen zijn verbonden of die hem anderszins in aanmerkelijke mate treft” 
(art.22) en anderzijds profilering ’ten behoeve van direct marketing’ (art.21). 
De 3 organisaties zijn van mening dat de toevoeging “waaraan voor de betrokkene rechtsgevolgen 
zijn verbonden of die hem anderszins in aanmerkelijke mate treft” niet voldoende gedefinieerd is.  
Een gesegmenteerde promotie waarbij een aanzienlijke prijsreductie voor een bepaald product 
slechts aan bepaalde personen en niet aan andere personen wordt aangeboden, zou verondersteld 
kunnen worden zowel onder toepassing van artikel 21 als van artikel 22 te vallen, zelfs indien 
logischerwijze enkel artikel 21 hierop van toepassing zou moeten zijn.  
BDMA, IAB & STIMA dringen aan op verduidelijking van deze begrippen.   
 

 Begrip « risico » (art 33 en 34, art 35 en 36 AVG):  
Het begrip « risico” (art. 33) en “hoog risico” bij een inbreuk in verband met persoonsgegevens is 
onvoldoende gedefinieerd. Hetzelfde geldt voor het begrip « hoog risico” dat de verplichting met zich 
meebrengt om een gegevensbeschermingseffectbeoordeling uit te voeren (art. 35 en art. 36)  
BDMA, IAB & STIMA dringen aan op verduidelijking van deze begrippen.  
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 Aanwijzing van de Functionaris voor gegevensbescheming (art. 37 AVG):  
Het is niet duidelijk in welke gevallen de aanwijzing van een functionaris voor de gegevenscherming 
verplicht is. In het bijzonder de gevallen vermeld in art. 37b) zijn onduidelijk evenals wat begrepen 
dient te worden onder “een verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker hoofdzakelijk is belast 
met verwerkingen die vanwege hun aard, hun omvang en/of hun doeleinden regelmatige en 
stelselmatige observatie op grote schaal van betrokkenen vereisen”.  
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6e  punt 
Gedragscodes en certificeringen  (art. 40) 
 
De AVG bedeelt een bijzondere rol toe aan gedragscodes en certificeringen (art. 40.1).  Associaties 
zoals BDMA, IAB & STIMA kunnen een zeer belangrijke rol spelen in de totstandkoming van dergelijke 
gedragscodes en certificeringen (art. 40.2). Vermits gedragscodes moeten worden voorgelegd aan de 
bevoegde overheden ter goedkeuring (art. 40.5), wensen BDMA, IAB & STIMA te weten welke 
richtlijnen, minimum inhoud, procedure en passende waarborgen de 3 organisaties vooropstellen 
voor de beoordeling van dergelijke gedragscodes.   
 
Wat betreft certificeringen, wensen BDMA, IAB & STIMA te vernemen welke de vereisten van de 
CBPL zullen zijn voor de certificering (art. 43.2b), De beschrijvingen van artikel 43.2 a) blijven heel 
ruim. 
 
 
 
7e  punt 
Marge voor de lidstaten 
 
In ettelijke bepalingen laat de AVG lidstaten toe om bijkomende, afwijkende of eigen regels op te 
stellen.  BDMA, IAB & STIMA wensen te weten voor welke bepalingen de bevoegde overheden in 
België menen dat bijkomende, afwijkende of eigen regels nodig zijn, en in welke richting deze regels 
zullen gaan.  
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