
Hete hangijzers 

Data Protection Regulation: inleiding 
 

De Europese Commissie heeft voor een verordening gekozen,  wat inhoudt dat alle lidstaten de tekst 

letterlijk moeten toepassen, zonder mogelijkheid tot interpretatie. Concreet betekent dit dus dat de 

lobby zich op Europees niveau zal concentreren. 

Volgens FEDMA zal het nog twee jaar duren vooraleer de verordening definitief is aangenomen. De 

verordening wordt dan van toepassing twee jaar na de publicatie ervan, dus rond 2016. 

De belangrijkste gevoelige punten zijn: 

1.  Opt in:  

In de eerste versie die werd voorgelegd aan de Europese Commissie, was de voorafgaandelijke 

toestemming van de betrokkene nodig om zijn/haar persoonsgegevens te kunnen verwerken voor 

direct marketingdoeleinden. Deze vereiste werd verwijderd uit de actuele versie. Let wel op: 

amendementen zijn nog steeds mogelijk.   

2.  De informatie die aan de betrokkenen moet medegedeeld worden is uitgebreid. Moet worden 

vermeld:  

 de finaliteit van de verwerking (meer details dan voordien) 

 het bestaan van een recht van toegang, verbetering en verwijdering (erasure) 

 de bestemmelingen of categorieën bestemmelingen van de data 

 specifieke info als de gegevens buiten Europa worden getransfereerd 

 de periode gedurende dewelke de gegevens bewaard zullen worden (nieuw – voordien koos 

de meerderheid van de bedrijven voor een onbeperkte bewaringstermijn. In dit ontwerp is 

dit niet langer mogelijk.) 

 indien de gegevens niet bij de persoon zelf werden ingezameld, de vermelding van de bron 

(nieuw)  

 het recht om klacht in te dienen bij de Commissie Voor de Bescherming van de Persoonlijke 

Levenssfeer + adres (nieuw)  

 de naam van de data protection officer indien die is aangesteld (nieuw) 

 Bij wijze van uitzondering moet deze informatie niet medegedeeld worden indien dit 

disproportionele inspanningen vergt. 

 

3.  Indien de persoon zijn recht op toegang uitoefent, moet men deze persoon de bewaringsduur van 

de gegevens meedelen, de bron van de gegevens, vermelden dat men een klacht kan indienen bij de 

Commissie voor de Persoonlijke Levenssfeer (bovenop wat reeds werd vermeld). 

 



4.  Recht om vergeten te worden : de tekst spreekt over « erasure » wanneer de verwerking niet 

langer noodzakelijk is voor het doeleinde of wanneer de bewaringstermijn voor de gegevens is 

verstreken (concreet betekent dit dat de gegevens niet langer mogen « geflagd » worden als zijnde 

onbruikbaar, maar werkelijk uit het bestand moeten verdwijnen). Een uitzondering: het zou mogelijk 

zijn om een spoor van de gegevens te bewaren voor het leveren van een bewijs. 

5.  Overdraagbaarheid van de gegevens  zowel offline als online 

Concreet betekent dit dat de betrokken persoon het recht zou hebben om een kopie van zijn 

gegevens, in elektronische en gestructureerde vorm, te bekomen bij zijn actuele dienstverleners en 

dat hij deze gegevens in die vorm zou kunnen meedelen aan een nieuwe dienstverlener. 

6. Profiling: wanneer de profiling gebeurt aan de hand van een unieke geautomatiseerde verwerking 

met juridische gevolgen (bv. er toe leidt dat een persoon al dan niet een contract kan afsluiten), is er 

een voorafgaandelijke toestemming nodig. 

7. Toename van de administratieve verplichtingen ten laste van de verantwoordelijke voor de 

verwerking: hij moet de documentatie bewaren met betrekking tot de uitgevoerde verwerkingen, 

een « data protection assesment » uitvoeren in geval van ontwikkeling van bepaalde activiteiten, 

beveiligingsmaatregelen nemen, melding doen binnen de 24u nadat een “personal data breach” 

werd vastgesteld, een data protection officer aanstellen (voor bedrijven met meer dan 250 personen 

of wanneer een bewaking noodzakelijk is gezien de aard van de verwerking of het doeleinde ervan),… 

8.  Mogelijkheid voor de Europese Commissie om belangrijke administratieve sancties op te leggen 

(tussen 0,5 % en 2 % van de wereldwijde omzet van het bedrijf). 

9.  “Delegated acts” : De Europese Commissie zal de mogelijkheid hebben om een aantal punten 

voorzien in de verordening aan te vullen, eens dat deze is goedgekeurd. Dit creëert een zekere 

juridische onzekerheid gezien bepaalde zaken daardoor nog kunnen evolueren… 

  


