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VOORWOORD

Beste lezer,
 
Voor je ligt de nieuwste versie van de door Privacy Company samenge-
stelde bundel Privacy Wetgeving. In deze bundel tref je een overzicht aan 
van de belangrijkste algemene wet- en regelgeving op het gebied van pri-
vacy en de bescherming van persoonsgegevens. Deze bundel is daarmee 
een onmisbaar hulpmiddel voor iedereen die vanuit zijn of haar vakge-
bied met privacykwesties in aanraking komt.  
 
Van groot belang is de op 14 april 2016 aangenomen Europese Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) die in 2018 van kracht wordt. 
Met de komst van de verordening breekt een nieuw tijdperk aan voor de 
Europese privacybescherming. In de praktijk zal moeten blijken in hoe-
verre deze verordening daadwerkelijk tot een Europees uniforme aanpak 
zal leiden. De Nederlandstalige versie is nu al toegevoegd aan deze bun-
del. Om het nog makkelijker te maken is ook een recente versie van het 
door Privacy Company ontwikkelde AVG schema opgenomen, zodat je 
snel kunt zien wat je in 2018 te wachten staat. 
 
Ik stel met veel plezier vast dat jonge bedrijven zoals Privacy Company 
zelfs bij het weergeven van wetgeving zoeken naar vernieuwing. Het vak-
gebied heeft dergelijke innovatie nodig.
 
Zoals je van Privacy Company gewend bent, bevat ook deze versie sug-
gesties van superheld Captain Privacy, de boetebedragen bij de betref-
fende artikelen en een handig trefwoordenregister. Privacy Company 
richt zich op praktische oplossingen en daar is deze bundel een overdui-
delijk voorbeeld van. De toevoeging van de boetebedragen maken dit 
boek niet alleen volledig, het zorgt er ook voor dat je meteen weet waar 
de (financiële) risico’s liggen. In vele opzichten is dit boek dus een uitste-
kend instrument om in de praktijk mee aan de slag te gaan.

Ik wens je veel gebruiks-en leesplezier.  

Prof. mr. Corien Prins
Hoogleraar Recht en Informatisering
Tilburg University
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INLEIDING 

In deze verzameling van wetgeving zijn de belangrijkste huidige en aan-
komende wettelijke bepalingen over privacy opgenomen. We hebben 
daarbij besloten om geen lange begeleidende teksten zoals de memorie 
van toelichting en overwegingen in de considerans bij Europese wetge-
ving op te nemen. 

Een aantal nieuwe ontwikkelingen zijn aanleiding geweest voor deze 
tweede uitgave van ons boekje Privacy Wetgeving. Op 1 
januari 2016 is de Wet bescherming persoonsgegevens 
(Wbp) gewijzigd met een nieuwe meldplicht datalekken 
en nieuwe boetebevoegdheden van de Autoriteit Per-
soonsgegevens.  Op 14 april 2016 heeft het Europees 
Parlement een nieuwe Europese Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) aangenomen. De AVG zal 
op 25 mei 2018 de Wbp vervangen, daarom is de tekst 
van deze verordening ook alvast in dit boekje opgeno-
men. 

Omdat wetgeving soms lastig leest door de vele artikel-
verwijzingen, hebben we de hulp van onze superheld 
Captain Privacy ingeroepen. Hij geeft bij verschillende 
artikelen kort en kernachtig de inhoud van wetsartikelen 
aan waarnaar verwezen wordt. Als je de precieze details 
wilt weten, kun je natuurlijk gewoon door- of terugbla-
deren naar dat artikel. 

Als extra hulpmiddel bij het lezen van deze wetten hebben wij bij de Wbp 
achter de artikelnummers tussen haakjes het onderwerp van ieder arti-
kel weergegeven. Deze toevoeging is door ons gedaan en heeft dus geen 
juridische waarde. 

Zowel de Wbp als de AVG bevat verschillende boete-
dreigingen. Wij hebben bij ieder artikel de boeteband-
breedte bij het artikel vermeld. Zo kun je meteen zien hoe groot het 
aankomende financiële risico is bij het niet-naleven van de betreffende 
wettelijke norm. Staat de boetebepaling in de tekst van een artikel? Dan 
geldt de boetebepaling alleen voor dat betreffende lid. Staat de boetebe-

Iedereen heeft wel wat te 
verbergen

Dit was voor 1 
januari 2016 het 

College Bescherming 
Persoonsgegevens

€ 0 en € 12.500
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paling bovenaan bij de kop van het artikel? Dan geldt de boete voor alle 
onderdelen van het artikel. 

Met het icoontje ‘new’ geven we aan welke bepalingen nieuw zijn 
in de Wet bescherming persoonsgegevens sinds 1 januari 2016. 

In enkele gevallen zijn onderdelen van artikelen schuin gedrukt. Deze mar-
keringen zijn door ons toegevoegd om belangrijke elementen te bena-
drukken. Ze zijn slechts voor het leesgemak ingevoegd en hebben geen 
juridische betekenis.

Op onze website www.privacycompany.eu is de laatste versie van de in 
dit boekje verzamelde wetgeving te vinden. Zoek je de meest actuele ver-
sie van wetgeving raadpleeg dan altijd de officiële bron op www.wetten.
nl. 

We hebben in dit compacte en algemene privacy boekje ervoor gekozen 
sectorale privacywetgeving niet op te nemen. De cookiebepaling uit de 
Telecommunicatiewet is wel opgenomen, omdat deze een brede impact 
voor overheden en organisaties heeft. 

Privacy Company gelooft in praktische hulpmiddelen voor organisaties 
om te voldoen aan de regels. We hopen dat je deze verzamelde wetge-
ving nuttig vindt en wensen je veel plezier met het verder verdiepen in 
alle aspecten van het onderwerp privacy. 

Heb je suggesties voor verbetering van deze versie? Mis je wet- en regel-
geving? Ben je op zoek naar een stage of een baan? Mail ons dan op 
info@privacycompany.eu. 

De redactie,

Simone Fennell, Rudolf Kroes,  Frank Koppejan en Anne Thier
April 2016
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GRONDWET (DEELS)

Artikel 10 [eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer]
1. Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, 

recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.
2. De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in 

verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens.
3. De wet stelt regels inzake de aanspraken van personen op kennisne-

ming van over hen vastgelegde gegevens en van het gebruik dat daar-
van wordt gemaakt, alsmede op verbetering van zodanige gegevens.

Artikel 11 [onaantastbaarheid van het lichaam]
Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, 
recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam. 

Artikel 12 [binnentreden woning]
1. Het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewo-

ner is alleen geoorloofd in de gevallen bij of krachtens de wet bepaald, 
door hen die daartoe bij of krachtens de wet zijn aangewezen. 

2. Voor het binnentreden overeenkomstig het eerste lid zijn vooraf-
gaande legitimatie en mededeling van het doel van het binnentreden 
vereist, behoudens bij de wet gestelde uitzonderingen. 

3. Aan de bewoner wordt zo spoedig mogelijk een schriftelijk verslag 
van het binnentreden verstrekt. Indien het binnentreden in het belang 
van de nationale veiligheid of dat van de strafvordering heeft plaats-
gevonden, kan volgens bij de wet te stellen regels de verstrekking van 
het verslag worden uitgesteld. In de bij de wet te bepalen gevallen kan 
de verstrekking achterwege worden gelaten, indien het belang van de 
nationale veiligheid zich tegen verstrekking blijvend verzet.

Artikel 13 [brief- telefoon- en telegraafgeheim]
1. Het briefgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet 

bepaald, op last van de rechter. 
2. Het telefoon- en telegraafgeheim is onschendbaar, behalve, in de 

gevallen bij de wet bepaald, door of met machtiging van hen die daar-
toe bij de wet zijn aangewezen.

INHOUDSOPGAVE
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HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN VAN DE EUROPESE 
UNIE (DEELS)

Artikel 7 [eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer]
De eerbiediging van het privé-leven en van het familie- en gezinsleven

Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven, zijn familie- en 
gezinsleven, zijn woning en zijn communicatie.

Artikel 8 [bescherming persoonsgegevens]
De bescherming van persoonsgegevens

1. Eenieder heeft recht op bescherming van zijn persoonsgegevens.
2. Deze gegevens moeten eerlijk worden verwerkt, voor bepaalde doel-

einden en met toestemming van de betrokkene of op basis van een 
andere gerechtvaardigde grondslag waarin de wet voorziet. Eenieder 
heeft recht van inzage in de over hem verzamelde gegevens en op 
rectificatie daarvan.

3. Een onafhankelijke autoriteit ziet erop toe dat deze regels worden 
nageleefd.

EUROPEES VERDRAG VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS 
(DEELS)

Artikel 8 [eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer]
Recht op eerbiediging van privé familie- en gezinsleven 

1. Een ieder heeft het recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- 
en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie.

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uit-
oefening van dit recht, dan voor zover bij wet is voorzien en in een 
democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nati-
onale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn 
van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare fei-
ten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 
bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.
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WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
Wet van 6 juli 2000, houdende regels inzake de bescherming van per-
soonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens)

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 [definities]
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of  

identificeerbare natuurlijke persoon;
b. verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van 

handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in 
ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwer-
ken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door 
middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van  ter-
beschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, 
alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;

c. bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht 
of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een 
functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde cri-
teria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;

d. verantwoordelijke: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder 
ander die of het bestuursorgaan dat, alleen of te zamen met anderen, 
het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgege-
vens vaststelt;

e. bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke per-
soonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn 
onderworpen;

f. betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;
g. derde: ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de 

bewerker, of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de  ver-
antwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens 
te verwerken;

h. ontvanger: degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt;
i. toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke en op informa-

tie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem 
betreffende persoonsgegevens worden verwerkt;

j. Onze Minister: Onze Minister van Veiligheid en Justitie;
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k. het College bescherming persoonsgegevens of het College: het College 
als bedoeld in artikel 51;

l. functionaris: de functionaris voor de gegevensbescherming als 
bedoeld in artikel 62;

m. voorafgaand onderzoek: een onderzoek als bedoeld in artikel 31;
n. verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschik-

king stellen van persoonsgegevens;
o. verzamelen van persoonsgegevens: het verkrijgen van persoonsgege-

vens;
p. de Kaderwet: de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen;
q.  bindende aanwijzing: de zelfstandige last die wegens een overtreding 

wordt opgelegd;
r.  zelfstandige last: de enkele last tot het verrichten van bepaalde han-

delingen, bedoeld in artikel 5:2, tweede lid, van de Algemene wet 
bestuursrecht, ter bevordering van de naleving van wettelijke voor-
schriften.

Artikel 2 [materiële reikwijdte, toepasselijkheid]
1. Deze wet is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomati-

seerde verwerking van persoonsgegevens, alsmede de niet geauto-
matiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn 
opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.

2. Deze wet is niet van toepassing op verwerking van persoonsgege-
vens:
a. ten behoeve van activiteiten met uitsluitend persoonlijke of huis-

houdelijke doeleinden;
b. door of ten behoeve van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, 

bedoeld in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002;
c. ten behoeve van de uitvoering van de politietaak, bedoeld inde 

artikelen 3 en 4, eerste lid, van de Politiewet 2012;
d. die is geregeld bij of krachtens de Wet basisregistratie personen;
e. ten behoeve van de uitvoering van de Wet justitiële en strafvor-

derlijke gegevens en 
f. ten behoeve van de uitvoering van de Kieswet.

3. Deze wet is niet van toepassing op verwerking van persoonsgege-
vens door de krijgsmacht indien Onze Minister van Defensie daartoe 
beslist met het oog op de inzet of het ter beschikking stellen van de 
krijgsmacht ter handhaving of bevordering van de internationale  

rechtsorde. Van de beslissing wordt zo spoedig mogelijk mededeling 
gedaan aan het College.

Artikel 3 [uitsluiting journalistieke, artistieke of literaire 
doeleinden]
1. Deze wet is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgege-

vens voor uitsluitend journalistieke, artistieke of literaire doeleinden, 
behoudens de overige bepalingen van dit hoofdstuk, alsmede de arti-
kelen 6 tot en met 11, 13 tot en met 15, 25 en 49. 

2. Het verbod om persoonsgegevens als bedoeld in artikel 16 te verwer-
ken is niet van toepassing voor zover dit noodzakelijk is voor de doel-
einden als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 4 [territoriale reikwijdte]
1. Deze wet is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens 

in het kader van activiteiten van een vestiging van een verantwoorde-
lijke in Nederland.

2. Deze wet is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens 
door of ten behoeve van een verantwoordelijke die geen vestiging 
heeft in de Europese Unie, waarbij gebruik wordt gemaakt van al dan 
niet geautomatiseerde middelen die zich in Nederland bevinden, ten-
zij deze middelen slechts worden gebruikt voor de doorvoer van per-
soonsgegevens.

3. Het is een verantwoordelijke als bedoeld in het 
tweede lid, verboden persoonsgegevens te ver-
werken, tenzij hij in Nederland een persoon of instantie aanwijst die 
namens hem handelt overeenkomstig de bepalingen van deze wet. 
Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalin-
gen, wordt hij aangemerkt als de verantwoordelijke. 

Artikel 5 [minderjarigen]
1. Indien de betrokkene minderjarig is en de leeftijd van zestien jaren 

nog niet heeft bereikt, of onder curatele is gesteld, dan wel ten 
behoeve van de betrokkene een mentorschap is ingesteld, is in de 
plaats van de toestemming van de betrokkene die van zijn wettelijk 
vertegenwoordiger vereist.

2. Een toestemming kan door de betrokkene of zijn wettelijk vertegen-
woordiger te allen tijde worden ingetrokken.

€ 7.500 en € 20.500
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HOOFDSTUK 2. VOORWAARDEN VOOR DE 
RECHTMATIGHEID VAN DE VERWERKING VAN 
PERSOONSGEGEVENS

Paragraaf 1. De verwerking van persoonsgegevens in het 
algemeen

Artikel 6 [behoorlijke en zorgvuldige verwerking]
Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de 
wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. 

Artikel 7 [doeleinden]
Persoonsgegevens worden voor welbepaalde, uitdruk-
kelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verzameld. 

Artikel 8 [grondslagen voor verwerking] 
Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt 
indien:
a. de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming 

heeft verleend;
b. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een 

overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of voor het nemen van 
precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de 
betrokkene en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeen-
komst;

c. de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting 
na te komen waaraan de verantwoordelijke onderworpen is;

d. de gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal 
belang van de betrokkene;

e. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de goede vervulling van 
een publiekrechtelijke taak door het desbetreffende bestuursorgaan 
dan wel het bestuursorgaan waaraan de gegevens worden verstrekt, 
of

f. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het 
gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke of van een derde 
aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de funda-
mentele rechten en vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het 
recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert.

€ 0 - € 820.000

€ 120.000 - € 500.000

€ 120.000 - € 500.000

Artikel 9 [doelbinding]
1. Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op 

een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden 
waarvoor ze zijn verkregen.

2. Bij de beoordeling of een verwerking onverenigbaar is als bedoeld in 
het eerste lid, houdt de verantwoordelijke in elk geval rekening met:
a. de verwantschap tussen het doel van de beoogde verwerking en 

het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen;
b. de aard van de betreffende gegevens;
c. de gevolgen van de beoogde verwerking voor de betrokkene;
d. de wijze waarop de gegevens zijn verkregen en
e. de mate waarin jegens de betrokkene wordt voorzien in passende 

waarborgen.
3. Verdere verwerking van de gegevens voor historische, statistische 

of wetenschappelijke doeleinden, wordt niet als onverenigbaar 
beschouwd, indien de verantwoordelijke de nodige voorzieningen 
heeft getroffen ten einde te verzekeren dat de verdere verwerking 
uitsluitend geschiedt ten behoeve van deze specifieke doeleinden.

4. De verwerking van persoonsgegevens blijft ach-
terwege voor zover een geheimhoudingsplicht uit 
hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift daaraan in de weg 
staat. 

Artikel 10 [bewaren]
1. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in 

een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te 
identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doel-
einden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden ver-
werkt.

2. Persoonsgegevens mogen langer worden bewaard dan bepaald in het 
eerste lid voor zover ze voor historische, statistische of wetenschap-
pelijke doeleinden worden bewaard, en de verantwoordelijke de 
nodige voorzieningen heeft getroffen ten einde te verzekeren dat de 
desbetreffende gegevens uitsluitend voor deze specifieke doeleinden 
worden gebruikt.

Artikel 11 [data minimalisatie]
1. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor 

zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld 

€ 120.000 - € 500.000

€ 120.000 - € 500.000

€ 120.000 - € 500.000

€ 120.000 - € 500.000
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of vervolgens worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet 
bovenmatig zijn.

2. De verantwoordelijke treft de nodige maatregelen opdat persoons-
gegevens, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of 
vervolgens worden verwerkt, juist en nauwkeurig zijn.

Artikel 12 [geheimhoudingsplicht]
1. Een ieder die handelt onder het gezag van de verantwoordelijke of 

van de bewerker, alsmede de bewerker zelf, voor zover deze toegang 
hebben tot persoonsgegevens, verwerkt deze slechts in opdracht van 
de verantwoordelijke, behoudens afwijkende wettelijke verplichtin-
gen.

2. De personen, bedoeld in het eerste lid, voor wie 
niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk 
voorschrift een geheimhoudingsplicht geldt, zijn 
verplicht tot geheimhouding van de persoonsge-
gevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor 
zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling 
verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling 
voortvloeit. Artikel 272, tweede lid, van het Wetboek 
van Strafrecht is niet van toepassing.

Artikel 13 [beveiliging]
De verantwoordelijke legt passende technische en orga-
nisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen 
tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze 
maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de tech-
niek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsni-
veau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen 
gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht 
onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te 
voorkomen.

Artikel 14 [bewerker]
1. Indien de verantwoordelijke persoonsgegevens te zijnen behoeve laat 

verwerken door een bewerker, draagt hij zorg dat deze voldoende 
waarborgen biedt ten aanzien van de technische en organisatorische 
beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwer-
kingen, en ten aanzien van de melding van een inbreuk op de beveili-
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ging, bedoeld in artikel 13, die leidt tot de aanzienlijke kans op 
ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen 
heeft voor de bescherming van persoonsgegevens die door hem wor-
den verwerkt. De verantwoordelijke ziet toe op de naleving van die 
maatregelen.

2. De uitvoering van verwerkingen door een bewerker wordt geregeld in 
een overeenkomst of krachtens een andere rechtshandeling waardoor 
een verbintenis ontstaat tussen de bewerker en de verantwoordelijke. 

3. De verantwoordelijke draagt zorg dat de bewerker
a. de persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met artikel 

12, eerste lid;
b. de verplichtingen nakomt die op de verantwoordelijke rusten 

ingevolge artikel 13, 
c. de verplichtingen nakomt die op de verantwoordelijke rus-

ten ten aanzien van de verplichting tot melding van een 
inbreuk op de beveiliging, bedoeld in artikel 13, die leidt tot de 
aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige 
nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgege-
vens die door hem worden verwerkt.

4. Is de bewerker gevestigd in een ander land van de Europese Unie, dan 
draagt de verantwoordelijke zorg dat de bewerker het recht van dat 
andere land nakomt, in afwijking van het derde lid, onder b en c.

5. Met het oog op het bewaren van het bewijs worden de onderdelen 
van de overeenkomst of de rechtshandeling die betrekking hebben 
op de bescherming van persoonsgegevens, de beveiligingsmaatre-
gelen bedoeld in artikel 13, en de verplichting tot melding van een 
inbreuk op de beveiliging die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige 
nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de 
bescherming van persoonsgegevens die door hem worden verwerkt, 
schriftelijk of in een andere,  gelijkwaardige vorm vastgelegd.

Artikel 15 [verplichtingen verantwoordelijke]
De verantwoordelijke draagt zorg voor de naleving van de verplichtingen, 
bedoeld in de artikelen 6 tot en met 12 en 14, tweede en vijfde lid van dit 
hoofdstuk.

NEW

NEW
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Paragraaf 2. De verwerking van bijzondere persoonsgegevens

Artikel 16 [verbod verwerking bijzondere persoonsgegevens]
De verwerking van persoonsgegevens betreffende 
iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke 
gezindheid, gezondheid, seksuele leven, alsmede per-
soonsgegevens betreffende het lidmaatschap van een 
vakvereniging is verboden behoudens het bepaalde in 
deze paragraaf. Hetzelfde geldt voor strafrechtelijke 
persoonsgegevens en persoonsgegevens over onrecht-
matig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd 
verbod naar aanleiding van dat gedrag.

Artikel 17 [uitzonderingen verbod verwerken gegevens 
godsdienst of levensovertuiging]
1. Het verbod om persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst 

of levensovertuiging te verwerken als bedoeld in artikel 16, is niet van 
toepassing indien de verwerking geschiedt door:
a. kerkgenootschappen, zelfstandige onderdelen daarvan of andere 

genootschappen op geestelijke grondslag voor zover het gaat om 
gegevens van daartoe behorende personen;

b. instellingen op godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag, 
voor zover dit gelet op het doel van de instelling en voor de verwe-
zenlijking van haar grondslag noodzakelijk is, of

c. andere instellingen voor zover dit noodzakelijk is met het oog op 
de geestelijke verzorging van de betrokkene, tenzij deze daarte-
gen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.

2. In de gevallen als bedoeld in het eerste lid, onder a, is het verbod 
tevens niet van toepassing op persoonsgegevens betreffende gods-
dienst of levensovertuiging van de gezinsleden van de betrokkene 
voor zover:
a. het betreffende genootschap met die gezinsleden uit hoofde van 

haar doelstelling regelmatige contacten onderhoudt en
b. die gezinsleden daartegen geen schriftelijk bezwaar hebben 

gemaakt.
3. In de gevallen als bedoeld in het eerste en tweede lid worden geen 

persoonsgegevens aan derden verstrekt zonder toestemming van de 
betrokkene.

Rechtmatige verwerking
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Artikel 18 [uitzonderingen verbod verwerken gegevens ras]
Het verbod om persoonsgegevens betreffende iemands ras te verwer-
ken als bedoeld in artikel 16, is niet van toepassing indien de verwerking 
geschiedt:
a. met het oog op de identificatie van de betrokkene en slechts voor 

zover dit voor dit doel onvermijdelijk is;
b. met het doel personen van een bepaalde etnische of culturele min-

derheidsgroep een bevoorrechte positie toe te kennen ten einde fei-
telijke nadelen verband houdende met de grond ras op te heffen of te 
verminderen en slechts indien:
1°.  dit voor dat doel noodzakelijk is;
2°.  de gegevens slechts betrekking hebben op het geboorteland 

van de betrokkene, van diens ouders of grootouders, dan wel op 
andere, bij wet vastgestelde criteria, op grond waarvan op objec-
tieve wijze vastgesteld kan worden of iemand tot een minder-
heidsgroep als bedoeld in de aanhef van onderdeel b behoort, en

3°.  de betrokkene daartegen geen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.

Artikel 19 [uitzonderingen verbod verwerken gegevens politieke 
gezindheid]
1. Het verbod om persoonsgegevens betreffende iemands politieke 

gezindheid te verwerken als bedoeld in artikel 16, is niet van toepas-
sing indien de verwerking geschiedt:
a. door instellingen op politieke grondslag betreffende hun leden of 

hun werknemers dan wel andere tot de instelling behorende per-
sonen, voor zover dit gelet op het doel van de instellingnoodzake-
lijk is voor de verwezenlijking van haar grondslag, of

b. met het oog op de eisen die met betrekking tot politieke gezind-
heid in redelijkheid kunnen worden gesteld in verband met de ver-
vulling van functies in bestuursorganen en adviescolleges.

2. In het geval als bedoeld in het eerste lid, onder a, worden geen per-
soonsgegevens aan derden verstrekt zonder toestemming van de 
betrokkene.

Artikel 20 [uitzonderingen verbod verwerken gegevens 
lidmaatschap vakbond]
1. Het verbod om persoonsgegevens betreffende iemands lidmaat-

schap van een vakbond te verwerken als bedoeld in artikel 16, is niet 
van toepassing indien de verwerking geschiedt door de betreffende 
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vakbond of de vakcentrale waarvan die bond een onderdeel vormt, 
voor zover dat gelet op de doelstelling van de vakbond of centrale 
noodzakelijk is.

2. In het geval als bedoeld in het eerste lid worden geen persoonsgege-
vens aan derden verstrekt zonder toestemming van de betrokkene.

Artikel 21 [uitzonderingen verbod verwerken gegevens 
gezondheid]
1.  Het verbod om persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid 

te verwerken als bedoeld in artikel 16, is niet van toepassing indien de 
verwerking geschiedt door:
a.  hulpverleners, instellingen of voorzieningen voorgezondheids-

zorg of maatschappelijke dienstverlening voor zover dat met het 
oog op een goede behandeling of verzorging van de betrokkene, 
dan wel het beheer van de betreffende instelling of beroepsprak-
tijk noodzakelijk is;

b.  verzekeraars als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel 
toezicht en financiële dienstverleners die bemiddelen in verzeke-
ringen als bedoeld in artikel 1:1 van die wet, voorzover dat nood-
zakelijk is voor:
1°.  de beoordeling van het door de verzekeraar te verzekeren 

risico en de betrokkene geen bezwaar heeft gemaakt; of
2°.  de uitvoering van de overeenkomst van verzekering;

c.  scholen voor zover dat met het oog op de speciale begeleiding van 
leerlingen of het treffen van bijzondere voorzieningen in verband 
met hun gezondheidstoestand noodzakelijk is;

d.  een reclasseringsinstelling, een bijzondere reclasseringsambte-
naar, de raad voor de kinderbescherming of de gecertificeerde 
instelling, bedoeld in artikel1.1 van de Jeugdwet en de rechtsper-
soon, bedoeld in artikel 256, eerste lid, of artikel 302, tweede lid, 
van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, voor zover dat noodzake-
lijk is voor de uitvoering van de hun wettelijk opgedragen taken;

e.  Onze Minister voor zover dat in verband met de tenuitvoerlegging 
van vrijheidsstraffen of vrijheidsbenemende maatregelen nood-
zakelijk is of

f.  bestuursorganen, pensioenfondsen, werkgevers of instellingen 
die te hunnen behoeve werkzaam zijn voor zover dat noodzakelijk 
is voor:

1°. een goede uitvoering van wettelijke voorschriften, pensioen-
regelingen of collectieve arbeidsovereenkomsten die voorzien 
in aanspraken die afhankelijk zijn van de gezondheidstoestand 
van de betrokkene of

2°.  de reïntegratie of begeleiding van werknemers of uitkerings-
gerechtigden in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid.

2. In de gevallen als bedoeld in het eerste lid worden de gegevens alleen 
verwerkt door personen die uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk 
voorschrift, dan wel krachtens een overeenkomst tot geheimhouding 
zijn verplicht. Indien de verantwoordelijke gegevens persoonlijk ver-
werkt en op hem niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk 
voorschrift een geheimhoudingsplicht rust, is hij verplicht tot geheim-
houding van de gegevens, behoudens voor zover de wet hem tot 
mededeling verplicht of uit zijn taak de noodzaak voortvloeit dat de 
gegevens worden meegedeeld aan anderen die krachtens het eerste 
lid bevoegd zijn tot verwerking daarvan.

3.  Het verbod om andere persoonsgegevens als bedoeld in artikel 16 te 
verwerken, is niet van toepassing voor zover dit noodzakelijk is in aan-
vulling op de verwerking van persoonsgegevens betreffende iemands 
gezondheid als bedoeld in het eerste lid, onder a, met het oog op een 
goede behandeling of verzorging van de betrokkene.

4.  Persoonsgegevens betreffende erfelijke eigenschappen mogen 
slechts worden verwerkt voor zover deze verwerking plaatsvindt met 
betrekking tot de betrokkene bij wie de betreffende gegevens zijn 
verkregen, tenzij:
a.  een zwaarwegend geneeskundig belang prevaleert of
b.  de verwerking noodzakelijk is ten behoeve van wetenschappelijk 

onderzoek of statistiek. In het geval als bedoeld onder b, is artikel 
23, eerste lid, onder a, en tweede lid, van overeenkomstige toe-
passing.

5.  Bij algemene maatregel van bestuur kunnen omtrent de toepassing 
van het eerste lid, onder b en f, nadere regels worden gesteld.

Artikel 22 [uitzonderingen verbod verwerken strafrechtelijke 
gegevens]
1.  Het verbod om strafrechtelijke persoonsgegevens te verwerken als 

bedoeld in artikel 16, is niet van toepassing indien de verwerking 
geschiedt door organen die krachtens de wet zijn belast met de toe-
passing van het strafrecht, alsmede door verantwoordelijken die deze 
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hebben verkregen krachtens de Wet politiegegevens of de Wet justiti-
ele en strafvorderlijke gegevens.

2.  Het verbod is niet van toepassing op de verantwoordelijke die deze 
gegevens ten eigen behoeve verwerkt ter:
a.  beoordeling van een verzoek van betrokkene om een beslissing 

over hem te nemen of aan hem een prestatie te leveren of
b.  bescherming van zijn belangen voor zover het gaat om strafbare 

feiten die zijn of op grond van feiten en omstandigheden naar ver-
wachting zullen worden gepleegd jegens hem of jegens personen 
die in zijn dienst zijn.

3.  De verwerking van deze gegevens over personeel in dienst van de 
verantwoordelijke, vindt plaats overeenkomstig regels die zijn vast-
gesteld in overeenstemming met de procedure als bedoeld in de Wet 
op de ondernemingsraden.

4.  Het verbod is niet van toepassing wanneer deze gegevens ten 
behoeve van derden worden verwerkt:
a.  door verantwoordelijken die optreden krachtens een vergunning 

op grond van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en 
recherchebureaus of

b.  indien deze derde een rechtspersoon betreft die in dezelfde groep 
is verbonden als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wet-
boek, of

c.  indien passende en specifieke waarborgen zijn getroffen en de 
procedure is gevolgd, bedoeld in artikel 31.

5.  Het verbod om andere persoonsgegevens als bedoeld in artikel 16, te 
verwerken, is niet van toepassing voor zover dit noodzakelijk is in aan-
vulling op de verwerking van strafrechtelijke gegevens voor de doel-
einden waarvoor deze gegevens worden verwerkt.

6. Het verbod is niet van toepassing op verwerkingen van strafrechtelijke 
gegevens door en ten behoeve van publiekrechtelijke samenwerkings-
verbanden van verantwoordelijken of groepen van verantwoordelij-
ken indien de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de 
taak van deze verantwoordelijken of groepen van verantwoordelij-
ken en bij de uitvoering is voorzien in zodanige waarborgen dat de 
persoonlijke levenssfeer van de betrokkene niet onevenredig wordt 
geschaad.

 7.  Het tweede tot en met zesde lid is van overeenkomstige toepassing 
op persoonsgegevens betreffende een door de rechter opgelegd ver-
bod naar aanleiding van onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

 8.  Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld 
over de passende en specifieke waarborgen, bedoeld in het vierde lid, 
onder c.

Artikel 23 [algemene uitzonderingen verwerken bijzondere 
persoonsgegevens]
1. Onverminderd de artikelen 17 tot en met 22 is het verbod om per-

soonsgegevens als bedoeld in artikel 16, te verwerken niet van toe-
passing voor zover:
a.  dit geschiedt met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene;
b.  de gegevens door de betrokkene duidelijk openbaar zijn gemaakt;
c.  dit noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verde-

diging van een recht in rechte;
d.  dit noodzakelijk is ter verdediging van de vitale belangen van de 

betrokkene of van een derde en het vragen van diens uitdrukke-
lijke toestemming onmogelijk blijkt;

e.  dit noodzakelijk is ter voldoening aan een volkenrechtelijke ver-
plichting of

f.  dit noodzakelijk is met het oog op een zwaarwegend algemeen 
belang, passende waarborgen worden geboden ter bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer en dit bij wet wordt bepaald dan 
wel het College ontheffing heeft verleend. Het College kan bij de 
verlening van ontheffing beperkingen en voorschriften opleggen;

g. de gegevens worden verwerkt door het College of een ombuds-
man als bedoeld in artikel 9:17 van de Algemene wet bestuursrecht 
en dit noodzakelijk is met het oog op een zwaarwegend algemeen 
belang, voor de uitvoering van de hun wettelijk opgedragen taken 
en bij die uitvoering is voorzien in zodanige waarborgen dat de 
persoonlijke levenssfeer van de betrokkene niet onevenredig 
wordt geschaad.

2.  Het verbod om persoonsgegevens als bedoeld in artikel 16, te verwer-
ken ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek is niet 
van toepassing voor zover:
a.  het onderzoek een algemeen belang dient,
b.  de verwerking voor het betreffende onderzoek of de betreffende 

statistiek noodzakelijk is,
c.  het vragen van uitdrukkelijke toestemming onmogelijk blijkt of 

een onevenredige inspanning kost en



26 27

WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

d.  bij de uitvoering is voorzien in zodanige waarborgen dat de per-
soonlijke levenssfeer van de betrokkene niet onevenredig wordt 
geschaad.

3.  Verwerkingen als bedoeld in het eerste lid, onder f, worden bij de 
Europese Commissie gemeld. Onze Minister wie het aangaat verricht 
de melding indien de verwerking bij wet is voorzien. Het College ver-
richt  de melding indien het voor de verwerking ontheffing heeft ver-
leend.

Artikel 24 [gebruik wettelijke identificatienummers (BSN)]
1. Een nummer dat ter identificatie van een persoon bij 

wet is voorgeschreven, wordt bij de verwerking van 
persoonsgegevens slechts gebruikt ter uitvoering 
van de betreffende wet dan wel voor doeleinden bij 
de wet bepaald.

2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen andere 
dan in het eerste lid bedoelde gevallen worden aan-
gewezen waarin een daarbij aan te wijzen nummer 
als bedoeld in het eerste lid, kan worden gebruikt. 
Daarbij kunnen nadere regels worden gegeven over 
het gebruik van een zodanig nummer.

HOOFDSTUK 3. GEDRAGSCODES

Artikel 25 [gedragscodes]
1. De organisatie of organisaties, die voornemens zijn een gedragscode 

vast te stellen, kunnen het College verzoeken te verklaren dat de 
daarin opgenomen regels, gelet op de bijzondere kenmerken van de 
sector of sectoren van de samenleving waarin deze organisaties werk-
zaam zijn, een juiste uitwerking vormen van deze wet of van andere 
wettelijke bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgege-
vens. Indien een gedragscode voorziet in beslechting van geschillen 
over de naleving ervan, kan het College de verklaring slechts afgeven 
indien is voorzien in waarborgen met betrekking tot de onafhankelijk-
heid.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op wijzigingen of 
verlengingen van bestaande gedragscodes.

Zie Wet algemene 
bepalingen burger- 
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3. Het College neemt het verzoek slechts in behandeling, indien naar 
zijn oordeel de verzoeker of verzoekers voldoende representatief zijn 
en de betrokken sector of de sectoren in de code voldoende nauwkeu-
rig zijn omschreven.

4. Een beslissing op een verzoek als bedoeld in het eerste lid, geldt als 
een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Op de voor-
bereiding ervan is afdeling3.4 van die wet van toepassing.

5. De verklaring geldt voor de termijn waarvoor de gedragscode zal gaan 
gelden echter niet voor langer dan vijf jaar na het tijdstip waarop de 
verklaring is bekend gemaakt. Wordt de verklaring gevraagd voor een 
wijziging van een gedragscode waarvoor reeds eerder een verklaring 
is afgegeven, dan geldt deze voor de duur van de eerder afgegeven 
verklaring.

6. De verklaring wordt, tezamen met de gedragscode waarop zij betrek-
king heeft, door de zorg van het College in de Staatscourant geplaatst.

Artikel 26 [mogelijkheid nadere sectorale regels]
1. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen voor 

een bepaalde sector nadere regels worden gesteld 
inzake de in de artikelen 6 tot en met 11 en 13 gere-
gelde onderwerpen.

2. Het College geeft in zijn jaarverslag aan in hoeverre 
naar zijn oordeel toepassing van het eerste lid wen-
selijk is.

HOOFDSTUK 4. MELDING EN VOORAFGAAND 
ONDERZOEK

Paragraaf 1. De melding

Artikel 27 [melden verwerkingen bij toezichthouder]
1. Een geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van per-

soonsgegevens, die voor de verwezenlijking van een doeleinde of van 
verscheidene samenhangende doeleinden bestemd is, wordt gemeld.

2. Een niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, 
die voor de verwezenlijking van een doeleinde of van verscheidene 
samenhangende doeleinden bestemd is, wordt gemeld indien deze is 
onderworpen aan een voorafgaand onderzoek.

Rechtmatige verwerking
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3. De verantwoordelijke meldt de verwerking alvorens daarmee te 
beginnen bij het College of bij de functionaris.

Artikel 28 [inhoud melding]
1. De melding behelst een opgave van:

a. de naam en het adres van de verantwoordelijke;
b. het doel of de doeleinden van de verwerking;
c. een beschrijving van de categorieën van betrokkenen en van de 

gegevens of categorieën van gegevens die daarop betrekking 
hebben;

d. de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de gege-
vens kunnen worden verstrekt;

e. de voorgenomen doorgiften van gegevens naar landen buiten de 
Europese Unie;

f. een algemene beschrijving om een voorlopig oordeel te kunnen 
geven over de gepastheid van de voorgenomen maatregelen om, 
ter toepassing van artikel 13 en 14, de beveiliging van de verwer-
king te waarborgen.

2. De melding behelst het doel of de doeleinden waarvoor de gegevens 
of de categorieën van gegevens zijn of worden verzameld.

3. Een wijziging in de naam of het adres van de verantwoordelijke wordt 
binnen een week gemeld. Wijzigingen in de opgave die betrekking 
hebben op de onderdelen b tot en met f van het eerste lid, worden tel-
kens binnen een jaar na de voorafgaande melding gemeld voor zover 
zij blijken van meer dan incidentele aard te zijn.

4. Een verwerking die afwijkt van hetgeen overeenkomstig het eerste 
lid, onder b tot en met f, is gemeld, wordt vastgelegd en bewaard 
gedurende ten minste drie jaren.

5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere 
regels worden gesteld over de wijze waarop de melding dient te 
geschieden.

Artikel 29 [meldingsvrijstelling]
1. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat daarbij 

aan te geven verwerkingen van gegevens waarbij de inbreuk op de 
fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene onwaarschijn-
lijk is, zijn vrijgesteld van de melding, bedoeld in artikel 27.

2. Daarbij worden vastgesteld:
a. de doeleinden van de verwerking,

b. de verwerkte gegevens of categorieën van verwerkte gegevens,
c. de categorieën van betrokkenen,
d. de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de gegevens 

worden verstrekt, en
e. de periode gedurende welke de gegevens worden bewaard.

3. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald, indien dit 
noodzakelijk is met het oog op de opsporing van strafbare feiten in 
een bepaald geval, dat daarbij aan te geven verwerkingen van gege-
vens door verantwoordelijken die krachtens de wet met opsporing zijn 
belast, worden vrijgesteld van de melding. Daarbij kunnen compen-
serende waarborgen ter bescherming van persoonsgegevens worden 
vastgesteld. De verwerkte gegevens kunnen slechts worden gebruikt 
voor de doeleinden die bij die algemene maatregel van bestuur uit-
drukkelijk zijn vermeld.

4. De verplichting tot melding is niet van toepassing op openbare regis-
ters die bij de wet zijn ingesteld alsmede op verstrekkingen aan een 
bestuursorgaan ingevolge een wettelijke verplichting.

Artikel 30 [register gegevensverwerkingen]
1. Zowel het College als de functionaris houden een 

register bij van de bij hen aangemelde gegevens-
verwerkingen. Het register bevat ten minste de 
inlichtingen die zijn opgegeven krachtens artikel 28, 
eerste lid, onder a tot en met e.

2. Het register kan door een ieder kosteloos worden 
geraadpleegd.

3. De verantwoordelijke verstrekt een ieder die daarom verzoekt de 
inlichtingen als bedoeld in artikel 28, eerste lid, onder a tot en met e, 
omtrent de van de aanmelding vrijgestelde gegevensverwerkingen.

4. Het derde lid is niet van toepassing op:
a. een gegevensverwerking die is vrijgesteld krachtens artikel 29, 

derde lid;
b. openbare registers die bij de wet zijn ingesteld.

Paragraaf 2. Voorafgaand onderzoek

Artikel 31 [voorafgaand onderzoek]
1. Het College stelt voorafgaand aan een verwerking een onderzoek in 

indien de verantwoordelijke:

Naam/adres, doel, 
beschrijving, ontvangers, 

doorgifte buiten EU.
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a. een nummer ter identificatie van personen voornemens is te 
verwerken voor een ander doeleinde dan waarvoor het nummer 
specifiek bestemd is teneinde gegevens in verband te kunnen 
brengen met gegevens die worden verwerkt door een andere ver-
antwoordelijke, tenzij het gebruik van het nummer geschiedt voor 
de gevallen als omschreven in artikel 24;

b. voornemens is gegevens vast te leggen op grond van het gericht 
verzamelen van informatie door middel van eigen onderzoek zon-
der de betrokkene daarvan op de hoogte te stellen, of

c. voornemens is ten behoeve van derden strafrechtelijke gegevens 
of gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag te verwerken, 
anders dan in de gevallen genoemd in artikel 22, vierde lid, onder-
delen a en b.

3. Het eerste lid, onder b, is niet van toepassing op openbare registers 
die bij de wet zijn ingesteld.

4. Het eerste lid, onderdeel c, is niet van toepassing op gegevensver-
werkingen die reeds door een andere verantwoordelijke voor vooraf-
gaand onderzoek zijn voorgelegd en ten aanzien waarvan het College 
een verklaring als bedoeld in artikel 32, vijfde lid, heeft afgegeven.

5. Bij wet of algemene maatregel van bestuur kunnen andere gegevens-
verwerkingen die een bijzonder risico inhouden voor de persoonlijke 
rechten en vrijheden van de betrokkene worden aangewezen waarop 
het eerste lid van toepassing is. Het College geeft in zijn jaarverslag 
aan in hoeverre naar zijn oordeel een dergelijke aanwijzing wenselijk 
is.

6. Het College meldt een verwerking als bedoeld in het eerste lid, onder 
c, bij de Europese Commissie.

Artikel 32 [voorafgaande melding bij toezichthouder]
1. Een gegevensverwerking waarop artikel 31, eerste 

lid, van toepassing is, wordt als zodanig door de ver-
antwoordelijke bij het College gemeld.

2. De melding van een zodanige gegevensverwerking 
verplicht de verantwoordelijke de verwerking die hij 
voornemens is te verrichten, op te schorten totdat het onderzoek van 
het College is afgerond dan wel hij een bericht heeft ontvangen dat 
niet tot nader onderzoek wordt overgegaan.

3. In geval van een melding van een gegevensverwer-
king waarop artikel 31, eerste lid, van toepassing is, 
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besluit het College schriftelijk binnen vier weken na de melding of het 
tot nader onderzoek overgaat.

4. In het besluit tot nader onderzoek over te gaan geeft 
het College aan binnen welke termijn het voorne-
mens is dit onderzoek te verrichten. Deze termijn bedraagt niet lan-
ger dan twintig weken.

5. Het nader onderzoek, bedoeld in het vierde lid, leidt tot een verkla-
ring omtrent de rechtmatigheid van de gegevensverwerking.

6. De verklaring van het College geldt als een besluit in de zin van de 
Algemene wet bestuursrecht. Op de voorbereiding ervan is afdeling 
3.4 van die wet van toepassing.

HOOFDSTUK 5. INFORMATIEVERSTREKKING AAN DE 
BETROKKENE EN DE MELDPLICHT BIJ INBREUKEN OP 
DE BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN HET 
COLLEGE

Artikel 33 [voorafgaande informatieverstrekking]
1. Indien persoonsgegevens worden verkregen bij de 

betrokkene, deelt de verantwoordelijke vóór het moment van de ver-
krijging de betrokkene de informatie mede, bedoeld in het tweede en 
derde lid, tenzij de betrokkene daarvan reeds op de hoogte is.

2. De verantwoordelijke deelt de betrokkene zijn identiteit en de doelein-
den van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd, mede.

3. De verantwoordelijke verstrekt nadere informatie voor zover dat 
gelet op de aard van de gegevens, de omstandigheden waaronder zij 
worden verkregen of het gebruik dat ervan wordt gemaakt, nodig is 
om tegenover de betrokkene een behoorlijke en zorgvuldige verwer-
king te waarborgen.

Artikel 34 [informatieverstrekking aan betrokkene]
1. Indien persoonsgegevens worden verkregen op een andere wijze 

dan bedoeld in artikel 33, deelt de verantwoordelijke de betrokkene 
de informatie mede, bedoeld in het tweede en derde lid, tenzij deze 
reeds daarvan op de hoogte is:
a. op het moment van vastlegging van hem betreffende gegevens, 

of
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b. wanneer de gegevens bestemd zijn om te worden verstrekt aan 
een derde, uiterlijk op het moment van de eerste verstrekking.

2. De verantwoordelijke deelt de betrokkene zijn iden-
titeit en de doeleinden van de verwerking mede. 

3. De verantwoordelijke verstrekt nadere informatie 
voor zover dat gelet op de aard van de gegevens, 
de omstandigheden waaronder zij worden verkregen of het gebruik 
dat ervan wordt gemaakt, nodig is om tegenover de betrokkene een 
behoorlijke en zorgvuldige verwerking te waarborgen.

4. Het eerste lid is niet van toepassing indien medede-
ling van de informatie aan de betrokkene onmogelijk 
blijkt of een onevenredige inspanning kost. In dat geval legt de ver-
antwoordelijke de herkomst van de gegevens vast.

5. Het eerste lid is evenmin van toepassing indien de vastlegging of de 
verstrekking bij of krachtens de wet is voorgeschreven. In dat geval 
dient de verantwoordelijke de betrokkene op diens verzoek te infor-
meren over het wettelijk voorschrift dat tot de vastlegging of ver-
strekking van de hem betreffende gegevens heeft geleid.

Artikel 34a [meldplicht datalekken]
1. De verantwoordelijke stelt het College onverwijld in 

kennis van een inbreuk op de beveiliging, bedoeld in 
artikel 13, die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevol-
gen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming 
van persoonsgegevens.

2. De verantwoordelijke, bedoeld in het eerste lid, stelt 
de betrokkene onverwijld in kennis van de inbreuk, 
bedoeld in het eerste lid, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige 
gevolgen zal hebben voor diens persoonlijke levenssfeer.

3. De kennisgeving aan het College en de betrokkene 
omvat in ieder geval de aard van de inbreuk, de 
instanties waar meer informatie over de inbreuk kan worden verkre-
gen en de aanbevolen maatregelen om de negatieve gevolgen van de 
inbreuk te beperken.

4. De kennisgeving aan het College omvat tevens een 
beschrijving van de geconstateerde en de vermoe-
delijke gevolgen van de inbreuk voor de verwerking van persoonsge-
gevens en de maatregelen die de verantwoordelijke heeft getroffen 
of voorstelt te treffen om deze gevolgen te verhelpen.
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5. De kennisgeving aan de betrokkene wordt op zoda-
nige wijze gedaan dat, rekening houdend met de 
aard van de inbreuk, de geconstateerde en de feitelijke gevolgen 
daarvan voor de verwerking van persoonsgegevens, de kring van 
betrokkenen en de kosten van tenuitvoerlegging, een behoorlijke en 
zorgvuldige informatievoorziening is gewaarborgd.

6. Het tweede lid is niet van toepassing indien de verantwoordelijke 
passende technische beschermingsmaatregelen heeft genomen 
waardoor de persoonsgegevens die het betreft onbegrijpelijk of 
ontoegankelijk zijn voor eenieder die geen recht heeft op kennisname 
van de gegevens.

7. Indien de verantwoordelijke geen kennisgeving aan 
de betrokkene doet, kan het College, indien het van 
oordeel is dat inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben 
voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, van de verant-
woordelijke verlangen dat hij alsnog een kennisgeving doet.

8. De verantwoordelijke houdt een overzicht bij van 
iedere inbreuk die leidt tot de aanzienlijke kans op 
ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft 
voor de bescherming van persoonsgegevens. Het overzicht bevat 
in ieder geval feiten en gegevens omtrent de aard van de inbreuk, 
bedoeld in het derde lid, alsmede de tekst van de kennisgeving aan de 
betrokkene.

9. Dit artikel is niet van toepassing indien de verantwoordelijke in zijn 
hoedanigheid als aanbieder van een openbare elektronische com-
municatiedienst een kennisgeving heeft gedaan als bedoeld in artikel 
11.3a, eerste en tweede lid, van de Telecommunicatiewet.

10. Het tweede en zevende lid zijn niet van toepassing op financiële 
ondernemingen als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht.

11. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere 
regels worden gesteld met betrekking tot de kennis-
geving.

HOOFDSTUK 6. RECHTEN VAN DE BETROKKENE

Artikel 35 [recht op inzage]
1. De betrokkene heeft het recht zich vrijelijk en met 

redelijke tussenpozen tot de verantwoordelijke te 
wenden met het verzoek hem mede te delen of hem betreffende 
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persoonsgegevens worden verwerkt. De verantwoordelijke deelt de 
betrokkene schriftelijk binnen vier weken mee of hem betreffende 
persoonsgegevens worden verwerkt.

2. Indien zodanige gegevens worden verwerkt, bevat 
de mededeling een volledig overzicht daarvan in 
begrijpelijke vorm, een omschrijving van het doel of de doeleinden 
van de verwerking, de categorieën van gegevens waarop de verwer-
king betrekking heeft en de ontvangers of categorieën van ontvan-
gers, alsmede de beschikbare informatie over de herkomst van de 
gegevens.

3. Voordat een verantwoordelijke een mededeling 
doet als bedoeld in het eerste lid, waartegen een 
derde naar verwachting bedenkingen zal hebben, stelt hij die derde in 
de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen indien de mede-
deling gegevens bevat die hem betreffen, tenzij dit onmogelijk blijkt 
of een onevenredige inspanning kost. 

4. Desgevraagd doet de verantwoordelijke mededelin-
gen omtrent de logica die ten grondslag ligt aan de 
geautomatiseerde verwerking van hem betreffende gegevens.

Artikel 36 [recht gegevens verbeteren, aanvullen, verwijderen, 
afschermen]
1. Degene aan wie overeenkomstig artikel 35 kennis is gegeven van hem 

betreffende persoonsgegevens, kan de verantwoordelijke verzoeken 
deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen 
indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de 
verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins 
in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek 
bevat de aan te brengen wijzigingen.

2. De verantwoordelijke bericht de verzoeker binnen 
vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk 
of dan wel in hoeverre hij daaraan voldoet. Een weigering is met rede-
nen omkleed.

3. De verantwoordelijke draagt zorg dat een beslissing 
tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscher-
ming zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.

4. Indien de persoonsgegevens zijn vastgelegd op een 
gegevensdrager waarin geen wijzigingen kunnen 
worden aangebracht, dan treft hij de voorzieningen die nodig zijn om 
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de gebruiker van de gegevens te informeren over de onmogelijkheid 
van verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming ondanks het 
feit dat er grond is voor aanpassing van de gegevens op grond van dit 
artikel.

5. Het bepaalde in het eerste tot en met vierde lid is niet van toepas-
sing op bij de wet ingestelde openbare registers, indien in die wet een 
bijzondere procedure voor de verbetering, aanvulling, verwijdering of 
afscherming van gegevens is opgenomen.

Artikel 37 [uitzondering op schriftelijke vorm]
1. Indien een gewichtig belang van de verzoeker dit eist, voldoet de ver-

antwoordelijke aan een verzoek als bedoeld in de artikelen 35 en 36, 
in een andere dan schriftelijke vorm, die aan dat belang is aangepast.

2. De verantwoordelijke draagt zorg voor een deugdelijke vaststelling 
van de identiteit van de verzoeker.

3. De verzoeken, bedoeld in de artikelen 35 en 36, worden ten aanzien 
van minderjarigen die de leeftijd van zestien jaren nog niet hebben 
bereikt, en ten aanzien van onder curatele gestelden gedaan door hun 
wettelijke vertegenwoordigers. De betrokken mededeling geschiedt 
eveneens aan de wettelijke vertegenwoordigers.

Artikel 38 [kennisgeving betrokkene]
1. De verantwoordelijke die naar aanleiding van een 

verzoek op grond van artikel 36 persoonsgegevens heeft verbeterd, 
aangevuld, verwijderd of afgeschermd, is verplicht om aan derden 
aan wie de gegevens daaraan voorafgaand zijn verstrekt, zo spoedig 
mogelijk kennis te geven van de verbetering, aanvulling, verwijde-
ring of afscherming, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige 
inspanning kost.

2. De verantwoordelijke doet aan de verzoeker, bedoeld in artikel 36, 
desgevraagd opgave van degenen aan wie hij de mededeling heeft 
gedaan.

Artikel 39 [vergoeding inzagerecht]
1. De verantwoordelijke kan voor een mededeling als 

bedoeld in artikel 35 een bij of krachtens algemene maatregel van 
bestuur vast te stellen vergoeding van kosten verlangen die ten hoog-
ste EUR 5 bedraagt.
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2. De vergoeding wordt teruggegeven in geval de verantwoordelijke 
op verzoek van de betrokkene, op aanbeveling van het College of 
op bevel van de rechter tot verbetering, aanvulling, verwijdering of 
afscherming is overgegaan.

3. Het bedrag genoemd in het eerste lid kan in bijzondere gevallen bij 
algemene maatregel van bestuur worden gewijzigd. 

Artikel 40 [recht van verzet]
1. Indien gegevens het voorwerp zijn van verwerking 

op grond van artikel 8, onder e en f, kan de betrok-
kene daartegen bij de verantwoordelijke te allen 
tijde verzet aantekenen in verband met zijn bijzon-
dere persoonlijke omstandigheden.

2. De verantwoordelijke beoordeelt binnen vier weken 
na ontvangst van het verzet of het verzet gerecht-
vaardigd is. Indien het verzet gerechtvaardigd is 
beëindigt hij terstond de verwerking. 

3. De verantwoordelijke kan voor het in behandeling 
nemen van een verzet een vergoeding van kosten 
verlangen,  die niet hoger mag zijn dan een bij of krachtens algemene 
maatregel van bestuur vast te stellen bedrag. De vergoeding wordt 
teruggegeven in geval het verzet gegrond wordt bevonden.

4. Dit artikel is niet van toepassing op openbare registers die bij de wet 
zijn ingesteld.

Artikel 41 [verzet in geval commerciële of charitatieve doelen]
1. Indien gegevens worden verwerkt in verband met de totstandbren-

ging of de instandhouding van een directe relatie tussen de verant-
woordelijke of een derde en de betrokkene met het oog op werving 
voor commerciële of charitatieve doelen, kan de betrokkene daarte-
gen bij de verantwoordelijke te allen tijde kosteloos verzet aanteke-
nen.

2. In geval van verzet treft de verantwoordelijke de 
maatregelen om deze vorm van verwerking terstond 
te beëindigen. De verantwoordelijke doet aan de betrokkene des-
gevraagd binnen vier weken opgave van de genomen maatregelen. 
Indien de kennisgeving niet binnen vier weken kan worden gedaan, 
deelt de verantwoordelijke uiterlijk vier weken na de datum van ont-
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vangst van het verzoek mede binnen welke termijn de kennisgeving 
wel kan worden gedaan.

3. De verantwoordelijke die persoonsgegevens ver-
werkt voor het in het eerste lid bedoelde doel, neemt 
passende maatregelen om betrokkenen de mogelijkheden bekend te 
maken tot het doen van verzet.

4. De verantwoordelijke die persoonsgegevens verwerkt voor het in het 
eerste lid bedoelde doel, draagt zorg dat, indien daartoe rechtstreeks 
een boodschap aan de betrokkene wordt toegezonden, deze daarbij 
telkens wordt gewezen op de mogelijkheid tot het doen van verzet.

Artikel 42 [besluit op basis van geautomatiseerde verwerking]
1.  Niemand kan worden onderworpen aan een besluit 

waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of 
dat hem in aanmerkelijke mate treft, indien dat besluit alleen wordt 
genomen op grond van een geautomatiseerde verwerking van per-
soonsgegevens bestemd om een beeld te krijgen van bepaalde aspec-
ten van zijn persoonlijkheid.

2.  Het eerste lid is niet van toepassing, indien het daar bedoelde besluit:
a.  wordt genomen in het kader van het sluiten of uitvoeren van een 

overeenkomst en
1°.  aan het verzoek van de betrokkene is voldaan of
2°.  passende maatregelen zijn genomen ter bescherming van zijn 

gerechtvaardigd belang, of
b.  zijn grondslag vindt in een wet waarin maatregelen zijn vastge-

legd die strekken tot bescherming van het gerechtvaardigde 
belang van de betrokkene.

3.  Een passende maatregel als bedoeld in het tweede lid, onder a, is 
getroffen indien de betrokkene in de gelegenheid is gesteld omtrent 
het besluit als bedoeld in het eerste lid, zijn zienswijze naar voren  te 
brengen.

4.  In het geval, bedoeld in het tweede lid, deelt de ver-
antwoordelijke de betrokkene de logica mee die ten 
grondslag ligt aan de geautomatiseerde verwerking van hem betref-
fende gegevens.
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HOOFDSTUK 7. UITZONDERINGEN EN BEPERKINGEN

Artikel 43 [uitzonderingen, restbepaling]
De verantwoordelijke kan de artikelen 9, eerste lid, 30, 
derde lid, 33, 34, 34a, tweede lid en 35 buiten toepassing 
laten voor zover dit noodzakelijk is in het belang van:
a. de veiligheid van de staat;
b. de voorkoming, opsporing en vervolging van straf-

bare feiten;
c. gewichtige economische en financiële belangen van 

de staat en andere openbare lichamen;
d. het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die zijn 

gesteld ten behoeve van de belangen, bedoeld onder b en c, of
e. de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van 

anderen.

Artikel 44 [uitzondering wetenschappelijk 
onderzoek of statistiek]
1. Indien een verwerking plaatsvindt door instellingen 

of diensten voor wetenschappelijk onderzoek of sta-
tistiek, en de nodige voorzieningen zijn getroffen om 
te verzekeren dat de persoonsgegevens uitsluitend 
voor statistische en wetenschappelijke doeleinden 
kunnen worden gebruikt, kan de verantwoordelijke een mededeling als 
bedoeld in artikel 34 achterwege laten en weigeren aan een verzoek als 
bedoeld in artikel 35 te voldoen.

2. Indien een verwerking plaatsvindt van persoonsgegevens die deel uit-
maken van archiefbescheiden die ingevolge de artikelen 12 of 13 van 
de Archiefwet 1995 zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats, 
kan de verantwoordelijke een mededeling als bedoeld in artikel 34 
achterwege laten.

HOOFDSTUK 8. RECHTSBESCHERMING

Artikel 45 [besluit in de zin van de Awb]
Een beslissing op een verzoek als bedoeld in de artikelen 30, derde lid, 35, 
36 en 38, tweede lid, alsmede een beslissing naar aanleiding van de aan-
tekening van verzet als bedoeld in de artikelen 40 of 41 gelden voor zover 

Doelbinding, inlichtingen 
verstrekken, informatie 
verstrekken, meldplicht 

datalekken.

Inzageverzoek

deze is genomen door een bestuursorgaan als een besluit in de zin van de 
Algemene wet bestuursrecht. 

Artikel 46 [verzoekschriftprocedure] 
1. Indien een beslissing als bedoeld in artikel 45 is geno-

men door een ander dan een bestuursorgaan, kan 
de belanghebbende zich tot de rechtbank wenden 
met het schriftelijk verzoek, de verantwoordelijke te 
bevelen alsnog een verzoek als bedoeld in de artike-
len 30, derde lid, 35, 36 of 38, tweede lid, toe of af te 
wijzen dan wel een verzet als bedoeld in de artikelen 
40 of 41 al dan niet te honoreren.

2. Het verzoekschrift moet worden ingediend binnen zes weken na ont-
vangst van het antwoord van de verantwoordelijke. Indien de verant-
woordelijke niet binnen de gestelde termijn heeft geantwoord, moet 
het verzoekschrift worden ingediend binnen zes weken na afloop van 
die termijn.

3. De rechtbank wijst het verzoek toe, voor zover zij dit gegrond oor-
deelt. Alvorens de rechtbank beslist, stelt zij zo nodig de belangheb-
benden in de gelegenheid hun zienswijze naar voren te brengen.

4. De indiening van het verzoekschrift behoeft niet door een advocaat te 
geschieden.

5. De derde afdeling van de vijfde titel van het Tweede Boek van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is van overeenkomstige 
toepassing.

6. De rechtbank kan partijen en anderen verzoeken binnen een door haar 
te bepalen termijn schriftelijke inlichtingen te geven en onder hen 
berustende stukken in te zenden. De verantwoordelijke en belang-
hebbende zijn verplicht aan dit verzoek te voldoen. De artikelen 8:45, 
tweede en derde lid, en 8:29 van de Algemene wet bestuursrecht zijn 
van overeenkomstige toepassing.

Artikel 47 [toezichthouder kan bemiddelen of adviseren]
1. De belanghebbende kan zich ook binnen de termijn bepaald voor 

het beroep op grond van de Algemene wet bestuursrecht, dan wel 
die, bedoeld in artikel 46, tweede lid, tot het College wenden met 
het verzoek te bemiddelen of te adviseren in zijn geschil met de 
verantwoordelijke, dan wel gebruik maken van een geschillenbe-
slechtings-regeling op grond van een gedragscode ten aanzien waar-

Inlichtingen, inzage, 
verbeteren, aanvullen, 

verwijderen, afschermen
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van een verklaring is afgegeven als bedoeld in artikel 25, eerste lid. 
In dat geval kan in afwijking van artikel 6:7 van de Algemene wet 
bestuursrecht het beroep nog worden ingesteld, dan wel de proce-
dure ingevolge artikel 46 nog aanhangig worden gemaakt nadat de 
belanghebbende van het College of ingevolge een geschillenbeslech-
tingsregeling op grond van een gedragscode ten aanzien waarvan 
een verklaring is afgegeven als bedoeld in artikel 25, eerste lid, bericht 
heeft ontvangen dat de behandeling van de zaak is beëindigd, doch 
uiterlijk zes weken na dat tijdstip.

2. Tijdens de behandeling van het beroep en de procedure, bedoeld in 
het eerste lid, kunnen de instanties die zijn belast met de behandeling 
van het geschil, het advies van het College inwinnen.

Artikel 48 [afschrift geschilbehandeling aan toezichthouder]
De instanties die zijn belast met de behandeling van het geschil, zenden 
afschrift van hun uitspraak aan het College.

Artikel 49 [schadevergoeding]
1. Indien iemand schade lijdt doordat ten opzichte van hem in strijd 

wordt gehandeld met de bij of krachtens deze wet gegeven voor-
schriften zijn de volgende leden van toepassing, onverminderd de 
aanspraken op grond van andere wettelijke regels.

2. Voor nadeel dat niet in vermogensschade bestaat, heeft de bena-
deelde recht op een naar billijkheid vast te stellen schadevergoeding.

3. De verantwoordelijke is aansprakelijk voor de schade of het nadeel, 
voortvloeiende uit het niet-nakomen van de in het eerste lid bedoelde 
voorschriften. De bewerker is aansprakelijk voor die schade of dat 
nadeel, voor zover ontstaan door zijn werkzaamheid.

4. De verantwoordelijke of de bewerker kan geheel of gedeeltelijk wor-
den ontheven van deze aansprakelijkheid, indien hij bewijst dat de 
schade hem niet kan worden toegerekend.

Artikel 50 [mogelijkheid verbod of herstel]
1. Indien de verantwoordelijke of de bewerker handelt in strijd met het 

bij of krachtens deze wet bepaalde en een ander daardoor schade 
lijdt of dreigt te lijden, kan de rechter hem op vordering van die ander 
zodanig gedrag verbieden en hem bevelen maatregelen te treffen tot 
herstel van de gevolgen van dat gedrag.

2. Een verwerking kan niet ten grondslag worden gelegd aan een vorde-
ring van een rechtspersoon als bedoeld in artikel 1:2, derde lid, van de 
Algemene wet bestuursrecht of artikel 3:305a van het Burgerlijk Wet-
boek, voor zover degene die door deze verwerking wordt getroffen, 
daartegen bezwaar heeft.

HOOFDSTUK 9. TOEZICHT

Paragraaf 1. Het College bescherming persoonsgegevens

Artikel 51 [de toezichthouder]
1.  Er is een College bescherming persoonsgegevens dat tot taak heeft 

toe te zien op de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig 
het bij en krachtens de wet bepaalde. Tevens houdt het College toe-
zicht op de verwerking van persoonsgegevens in Nederland, wanneer 
de verwerking plaatsvindt overeenkomstig het recht van een ander 
land van de Europese Unie.

2.  Het College wordt om advies gevraagd over voorstellen van wet en 
ontwerpen van algemene maatregelen van bestuur die geheel of voor 
een belangrijk deel betrekking hebben op de verwerking van per-
soonsgegevens.

3.  De Kaderwet is van toepassing op het College, behoudens de in deze 
wet genoemde uitzonderingen.

4. Het College wordt in het maatschappelijk verkeer aangeduid 
als: Autoriteit persoonsgegevens.

Artikel 51a [samenwerkingsprotocollen andere 
toezichthouders]
1. Het College is bevoegd om in het belang van een efficiënt en effectief 

toezicht op de verwerking van persoonsgegevens afspraken te maken 
met andere toezichthouders en daartoe gezamenlijk met deze toe-
zichthouders samenwerkingsprotocollen vast te stellen. Een samen-
werkingsprotocol wordt bekendgemaakt in de Staatscourant.

2. Het College en de toezichthouders, bedoeld in het eerste lid, zijn 
bevoegd uit eigen beweging en desgevraagd verplicht aan elkaar de 
gegevens betreffende de verwerking van persoonsgegevens te ver-
strekken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taak.

NEW

NEW
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Artikel 52 [taken toezichthouder en onafhankelijkheid]
1. Het College vervult overigens de taken, hem bij wet en ingevolge ver-

drag opgedragen.
2. Het College vervult zijn taken in onafhankelijkheid.

Artikel 53 [samenstelling en benoeming College]
1. Het College bestaat uit een voorzitter en ten hoogste twee andere 

leden. Bij het College kunnen voorts buitengewone leden worden 
benoemd. Bij de benoeming van buitengewone leden wordt spreiding 
over de onderscheidene sectoren van de maatschappij nagestreefd.

2. De voorzitter moet voldoen aan de bij of krachtens artikel 5 van de 
Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren gestelde vereisten voor 
benoembaarheid tot rechter in een rechtbank.

3. De voorzitter, de andere leden en de buitengewone leden worden 
bij koninklijk besluit, op voordracht van Onze Minister, benoemd 
voor een tijdvak van vijf jaar. De leden kunnen eenmaal worden her-
benoemd voor een tijdvak van vijf jaar. Op eigen verzoek worden zij 
door Onze Minister ontslagen. Artikel 12 van de Kaderwet is niet van 
toepassing.

4. Er is een Raad van advies die het College adviseert over algemene  
aspecten van de bescherming van persoonsgegevens. De leden zijn 
afkomstig uit de onderscheidene sectoren van de maatschappij en 
worden benoemd door Onze Minister op voordracht van het College. 
De leden worden benoemd voor ten hoogste vier jaar. Herbenoeming 
kan twee maal en telkens voor ten hoogste vier jaar plaatsvinden. Bij 
of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt de vergoeding 
van de kosten aan de leden vastgesteld.

Artikel 54 [disciplinaire maatregelen] 
De artikelen 46c, 46d, tweede lid, 46f, 46g, 46i, met uitzondering van het 
eerste lid, onderdeel c, 46j, 46l, eerste en derde lid, 46m, 46n, 46o en 46p 
van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren zijn van overeenkom-
stige toepassing, met dien verstande dat: a. de disciplinaire maatregel als 
bedoeld in artikel 46c, eerste lid, ten aanzien van de leden van het College 
door de voorzitter van het College wordt opgelegd; b. het in artikel 46c, 
eerste lid, onderdeel b, genoemde verbod zich in een onderhoud of een 
gesprek in te laten met partijen of haar advocaten of gemachtigden of 
een bijzondere inlichting of schriftelijk stuk van hen aan te nemen niet op 

de leden van het College van toepassing is. Artikel 12, tweede lid, van de 
Kaderwet is niet van toepassing.

Artikel 55 [rechtspositie leden College]
De rechtspositie van de voorzitter, de andere leden en de buitengewone 
leden wordt geregeld bij ministeriële regeling.

Artikel 56 [secretariaat en bestuursreglement]
1. Het College heeft een secretariaat, waarvan de ambtenaren door 

Onze Minister, op voordracht van de voorzitter, worden benoemd, 
geschorst en ontslagen.

2. De voorzitter geeft leiding aan de werkzaamheden van het College en 
van het secretariaat.

3. Het College stelt een bestuursreglement vast. Dit bevat in ieder geval 
regels over het financiële beheer en de administratieve organisatie, 
alsmede over werkwijzen en procedures met het oog op een goede 
en zorgvuldige uitoefening van de verschillende taken. Daarbij wordt 
voorzien in waarborgen tegen vermenging van de toezichthoudende, 
adviserende en sanctionerende taak van het College. Tevens kan het 
een nadere regeling geven van de Raad van advies, als bedoeld in arti-
kel 53, vierde lid.

Artikel 57 [vertegenwoordiging College]
1. Het College wordt vertegenwoordigd door de voorzitter en de andere 

leden, dan wel door een van hen.
2. De leden stellen een verdeling van taken vast en betrekken hierbij 

zoveel mogelijk de buitengewone leden.

Artikel 58 [jaarverslag toezenden aan fg]
Het jaarverslag, bedoeld in artikel 18 van de Kaderwet, wordt toegezon-
den aan de functionarissen voor de gegevensbescherming, bedoeld in 
artikel 62, en algemeen verkrijgbaar gesteld.

Artikel 59 [uitzondering verstrekken inlichtingen aan minister]
Artikel 20 van de Kaderwet is niet van toepassing indien het College de 
informatie van derden heeft verkregen onder de voorwaarde dat het 
geheime karakter daarvan wordt gehandhaafd.
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Artikel 59a [geen mogelijkheid opstellen beleidsregels of 
vernietigen besluit door minister]
1. De artikelen 21 en 22 van de Kaderwet zijn niet van toepassing op het 

College.
2. Artikel 23 van de Kaderwet vindt slechts toepassing ten aanzien van 

het door het College gevoerde financiële beheer en de administra-
tieve organisatie.

Artikel 60 [onderzoek en voorlopige bevindingen]
1. Het College kan ambtshalve of op verzoek van een belanghebbende, 

een onderzoek instellen naar de wijze waarop ten aanzien van gege-
vensverwerking toepassing wordt gegeven aan het bepaalde bij of 
krachtens de wet.

2. Het College brengt zijn voorlopige bevindingen ter kennis van de ver-
antwoordelijke of de groep van verantwoordelijken die bij het onder-
zoek zijn betrokken en stelt hen in de gelegenheid hun zienswijze 
daarop te geven. Houden de voorlopige bevindingen verband met de 
uitvoering van enige wet, dan brengt het College deze tevens ter ken-
nis van Onze Minister die het aangaat.

3. In geval van een onderzoek, ingesteld op verzoek van een belangheb-
bende, doet het College aan deze mededeling van zijn bevindingen, 
tenzij zodanige mededeling onverenigbaar is met het doel van de 
gegevensverwerking of de aard van de persoonsgegevens, dan wel 
gewichtige belangen van anderen dan de verzoeker, de verantwoor-
delijke daaronder begrepen, daardoor onevenredig zouden worden 
geschaad. Indien het mededeling van zijn bevindingen achterwege 
laat, zendt het de belanghebbende zodanig bericht als hem geraden 
voorkomt.

Artikel 61 [toezicht op naleving]
1. Met het toezicht op de naleving als bedoeld in artikel 51, eerste lid zijn 

belast de leden en buitengewone leden van het College, de ambtena-
ren van het secretariaat van het College, alsmede de bij besluit van 
het College aangewezen personen.

2. De in het eerste lid bedoelde personen zijn bevoegd een woning te 
betreden zonder toestemming van de bewoner.

3. De in het eerste lid bedoelde personen behoeven voor de uitoefening 
van de in het tweede lid omschreven bevoegdheid de uitdrukkelijke 

en bijzondere volmacht van het College, onverminderd het bepaalde 
in artikel 2 van de Algemene wet op het binnentreden.

4. Het College is bevoegd tot oplegging van een last onder bestuurs-
dwang ter handhaving van artikel 5:20, eerste lid, van de Algemene 
wet bestuursrecht, voor zover het betreft de verplichting tot het ver-
lenen van medewerking aan een bij of krachtens het eerste lid aange-
wezen ambtenaar.

5. Geen beroep is mogelijk op een geheimhoudingsplicht, voor zover 
inlichtingen of medewerking wordt verlangd in verband met de eigen 
betrokkenheid bij de verwerking van persoonsgegevens.

6. Het College is desgevraagd verplicht aan de toezichthoudende auto-
riteiten van de andere lidstaten van de Europese Unie alle medewer-
king te verlenen voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van 
hun taken.

Paragraaf 2. De functionaris voor de gegevensbescherming

Artikel 62 [functionaris voor de gegevensbescherming] 
Een verantwoordelijke of een organisatie waarbij verantwoordelijken zijn 
aangesloten kan een eigen functionaris voor de gegevensbescherming 
benoemen, onverminderd de bevoegdheden van het College ingevolge 
hoofdstuk 9 en 10 van deze wet.

Artikel 63 [benoeming en functies fg]
1. Als functionaris kan slechts worden benoemd een natuurlijke persoon 

die voor de vervulling van zijn taak over toereikende kennis beschikt 
en voldoende betrouwbaar kan worden geacht.

2. De functionaris kan wat betreft de uitoefening van zijn functie geen 
aanwijzingen ontvangen van de verantwoordelijke of van de orga-
nisatie die hem heeft benoemd. Hij ondervindt geen nadeel van de 
uitoefening van zijn taak. De verantwoordelijke stelt de functionaris 
in de gelegenheid zijn taak naar behoren te vervullen. De functionaris 
kan de kantonrechter verzoeken te bepalen dat de verantwoordelijke 
gevolg dient te geven aan hetgeen in de tweede volzin is bepaald.

3. De functionaris oefent zijn taken eerst uit nadat de verantwoordelijke 
of de organisatie die hem heeft benoemd, hem heeft aangemeld bij 
het College. Het College houdt een lijst bij van aangemelde functiona-
rissen.
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4. De functionaris is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem op 
grond van een klacht of een verzoek van betrokkene is bekend gewor-
den, tenzij de betrokkene in bekendmaking toestemt.

Artikel 64 [toezicht door fg]
1. De functionaris ziet toe op de verwerking van persoonsgegevens 

overeenkomstig het bij en krachtens de wet bepaalde. Het toezicht 
strekt zich uit tot de verwerking van persoonsgegevens door de ver-
antwoordelijke die hem heeft benoemd of door de verantwoordelij-
ken die zijn aangesloten bij de organisatie die hem heeft benoemd.

2. Indien op de verwerking een krachtens artikel 25 vastgestelde 
gedragscode van toepassing is, strekt het toezicht mede uit tot de 
naleving van deze code.

3. De verantwoordelijke of de organisatie als bedoeld in het eerste 
lid draagt zorg dat de functionaris ter vervulling van zijn taak over 
bevoegdheden beschikt die gelijkwaardig zijn aan de bevoegdheden 
zoals geregeld in Titel5.2 van de Algemene wet bestuursrecht.

4. De functionaris kan aanbevelingen doen aan de verantwoordelijke 
die strekken tot een betere bescherming van de gegevens die worden 
verwerkt. In gevallen van twijfel overlegt hij met het College.

HOOFDSTUK 10. SANCTIES

Paragraaf 1. Bestuursdwang

Artikel 65 [last onder dwangsom]
Het College is bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang 
ter handhaving van de bij of krachtens deze wet gestelde verplichtingen.

Paragraaf 2. Bestuurlijke boeten

Artikel 66 [bestuurlijke boete]
1.  Het College kan een bestuurlijke boete opleggen van ten hoog-

ste het bedrag van de geldboete van de vierde categorie van artikel 
23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht ter zake van overtre-
ding van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 4, derde lid, of 78, 
tweede lid, aanhef en onder a.

NEW

2.  Het College kan een bestuurlijke boete opleggen van ten hoogste 
het bedrag van de geldboete van de zesde categorie van artikel 23, 
vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht ter zake van overtreding 
van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 6 tot en met 8, 9, eerste 
en vierde lid, 10, eerste lid, 11 tot en met 13, 16, 24, 33, 34, eerste, 
tweede en derde lid, 34a, 35, eerste lid, tweede volzin, tweede, derde 
en vierde lid, 36, tweede, derde en vierde lid, 38 tot en met 40, tweede 
en derde lid, 41, tweede en derde lid, 42, eerste en vierde lid, 76, 77 of 
78, derde en vierde lid, alsmede van artikel 5:20 van de Algemene wet 
bestuursrecht.

3.  Het College legt geen bestuurlijke boete op wegens overtreding van 
het bepaalde bij of krachtens de in artikel 66, tweede lid, genoemde 
artikelen, dan nadat het een bindende aanwijzing heeft gegeven. Het 
College kan de overtreder een termijn stellen waarbinnen de aanwij-
zing moet worden opgevolgd.

4.  Het derde lid is niet van toepassing indien de overtreding opzettelijk 
is gepleegd of het gevolg is van ernstig verwijtbare nalatigheid.

5.  Het College kan een bestuurlijke boete opleggen 
van ten hoogste het bedrag van de geldboete van 
de zesde categorie van artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van 
Strafrecht in geval van niet-nakoming van een bindende aanwijzing. 
Artikel 23, zevende lid, van het Wetboek van Strafrecht is van over-
eenkomstige toepassing.

Artikel 67 [overleg minister bij vaststellen beleidsregel]
Het College overlegt voorafgaand aan het vaststellen van een 
beleidsregel omtrent de uitleg van het bepaalde bij of krachtens 
de in artikel 66, tweede lid, genoemde artikelen met Onze Minister en 
Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 68 [Vervallen per 01-07-2009]
Artikel 69 [Vervallen per 01-07-2009]
Artikel 70 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 71 [opschorting bestuurlijke boete]
De werking van de beschikking tot oplegging van de bestuurlijke 
boete wordt opgeschort totdat de bezwaar - of beroepstermijn is 

€ 0 en € 820.000
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verstreken of, indien bezwaar is gemaakt, respectievelijk beroep is inge-
steld, op het bezwaar respectievelijk het beroep is beslist.

Artikel 72 [Vervallen per 01-07-2009]
Artikel 73 [Vervallen per 01-07-2009]
Artikel 74 [Vervallen per 01-01-2014]

Paragraaf 3. Strafrechtelijke sancties

Artikel 75 [strafrechtelijke boetes en 
gevangenisstraf]
1. De verantwoordelijke die in strijd handelt met het-

geen bij of  krachtens artikel 4, derde lid, of 78, 
tweede lid, is bepaald, wordt gestraft met geldboete 
van de derde categorie. 

2. De verantwoordelijke die een feit als bedoeld in het 
eerste lid, opzettelijk begaat, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of 
geldboete van de vierde categorie.

3. De in het eerste lid strafbaar gestelde feiten zijn over-
tredingen. De in het tweede lid strafbaar gestelde 
feiten zijn misdrijven.

4. Met de opsporing van de in dit artikel omschreven feiten zijn behalve 
de bij of krachtens artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering 
aangewezen ambtenaren belast de door Onze Minister daartoe aan-
gewezen ambtenaren van het secretariaat van het College. 

HOOFDSTUK 11. GEGEVENSVERKEER MET LANDEN 
BUITEN DE EUROPESE UNIE

Artikel 76 [doorgifte aan landen buiten de EU]
1. Persoonsgegevens die aan een verwerking worden 

onderworpen of die bestemd zijn om na hun door-
gifte te worden verwerkt, worden slechts naar een land buiten de 
Europese Unie doorgegeven indien, onverminderd de naleving van de 
wet, dat land een passend beschermingsniveau waarborgt.

€ 120.000 en € 500.000
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2. In afwijking van het eerste lid kunnen persoonsgegevens die aan 
een verwerking worden onderworpen of die zijn bestemd om na hun 
doorgifte te worden verwerkt naar een land buiten de Europese Unie 
worden doorgegeven, indien dat land partij is bij de op 2 mei 1992 
te Oporto totstandgekomen Overeenkomst betreffende de Euro-
pese Economische Ruimte (Trb. 1992, 132), tenzij uit een besluit van 
de Commissie van de Europese Gemeenschappen of de Raad van de 
Europese Unie voortvloeit dat deze doorgifte is beperkt of verboden.

3. Het passend karakter van het beschermingsniveau wordt beoordeeld 
gelet op de omstandigheden die op de doorgifte van gegevens of op 
een categorie gegevensdoorgiften van invloed zijn. In het bijzonder 
wordt rekening gehouden met de aard van de gegevens, met het 
doeleinde of de doeleinden en met de duur van de voorgenomen 
verwerking of verwerkingen, het land van herkomst en het land van 
eindbestemming, de algemene en sectoriële rechtsregels die in het 
betrokken derde land gelden, alsmede de regels van het beroepsle-
ven en de veiligheidsmaatregelen die in die landen worden nageleefd.

Artikel 77 [doorgifte in geval van onvoldoende bescherming]
1. In afwijking van artikel 76 kan een doorgifte of een categorie van 

doorgiften van persoonsgegevens naar een derde land dat geen 
waarborgen biedt voor een passend beschermingsniveau, plaatsvin-
den indien:
a. de betrokkene daarvoor zijn ondubbelzinnige toestemming heeft 

gegeven;
b. de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeen-

komst tussen de betrokkene en de verantwoordelijke, of voor het 
nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een 
verzoek van de betrokkene en die noodzakelijk zijn voor het slui-
ten van een overeenkomst;

c. de doorgifte noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een 
in het belang van de betrokkene tussen de verantwoordelijke en 
een derde gesloten of te sluiten overeenkomst;

d. de doorgifte noodzakelijk is vanwege een zwaarwegend alge-
meen belang, of voor de vaststelling, de uitvoering of de verdedi-
ging in rechte van enig recht;

e. de doorgifte noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang 
van de betrokkene, of
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f. de doorgifte geschiedt vanuit een register dat bij wettelijk voor-
schrift is ingesteld en dat door een ieder dan wel door iedere per-
soon die zich op een gerechtvaardigd belang kan beroepen, kan 
worden geraadpleegd, voor zover in het betrokken geval is vol-
daan aan de wettelijke voorwaarden voor raadpleging;

g. gebruik wordt gemaakt van een modelcontract als bedoeld in 
artikel 26, vierde lid, van richtlijn nr. 95/46/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van de Europese Unie 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 (PbEG L 281).

2. In afwijking van het eerste lid, kan Onze Minister, 
gehoord het  College, een vergunning geven voor 
een doorgifte of een categorie doorgiften van persoonsgegevens 
naar een derde land dat geen waarborgen voor een passend bescher-
mingsniveau biedt. Aan de vergunning worden de nadere voorschrif-
ten verbonden die nodig zijn om de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer en de fundamentele rechten en vrijheden van personen, 
alsmede de uitoefening van de daarmee verband houdende rechten 
te waarborgen.

Artikel 78 [in kennis stellen Europese Commissie]
1. Onze Minister stelt de Commissie van de Europese Gemeenschappen 

in kennis van:
a. de gevallen waarin, naar zijn oordeel, een derde land geen waar-

borgen voor een passend beschermingsniveau biedt in de zin van 
artikel 76, eerste lid, en

b. van een vergunning als bedoeld in artikel 77, tweede lid.
2. Indien zulks voortvloeit uit een besluit van de Com-

missie van de Europese Gemeenschappen of de 
Raad van de Europese Unie, bepaalt Onze Minister van Justitie bij 
ministeriële regeling of bij besluit dat:
a. de doorgifte naar een land buiten de Europese Unie is verboden, 

of,
b. een op grond van artikel 77, tweede lid, verleende vergunning 

wordt ingetrokken of gewijzigd.
3. Aan een derde land, waarvan de Commissie van de Europese Gemeen-

schappen of de Raad van de Europese Unie heeft vastgesteld dat het 
waarborgen voor een passend beschermingsniveau biedt kunnen, 
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onverminderd het overigens bij of krachtens deze wet bepaalde, per-
soonsgegevens worden doorgegeven.

4. In afwijking van het derde lid kan de doorgifte van 
persoonsgegevens naar een derde land waarvan 
de Commissie van de Europese Gemeenschappen of de Raad van 
de Europese Unie heeft vastgesteld dat het waarborgen voor een 
passend beschermingsniveau biedt, door Onze Minister van Justitie 
bij ministeriële regeling of bij besluit, gehoord het College, worden 
opgeschort, teneinde personen bij de verwerking van persoonsgege-
vens te beschermen in de gevallen waarin:
a. een bevoegde autoriteit in het derde land tot de conclusie is geko-

men dat de desbetreffende ontvanger in strijd met de toepasse-
lijke normen voor gegevensbescherming handelt;

b. het zeer waarschijnlijk is dat niet aan de normen voor gegevens-
bescherming wordt voldaan, er gegronde redenen zijn om aan te 
nemen dat de bevoegde autoriteit in het derde land niet tijdig pas-
sende maatregelen neemt of zal nemen om het desbetreffende 
probleem op te lossen, de voortzetting van de doorgifte een drei-
gend gevaar voor ernstige schade aan de betrokkene inhoudt en 
het College voldoende inspanningen heeft geleverd om de in het 
derde land gevestigde verantwoordelijke in kennis te stellen van 
zijn bevindingen en hem gelegenheid heeft geboden op die bevin-
dingen te reageren.

5. De ministeriële regeling, onderscheidenlijk het besluit, bedoeld in het 
vierde lid, blijft van kracht tot vaststaat dat de normen voor gege-
vensverwerking worden nageleefd en het College daarvan in kennis is 
gesteld door de desbetreffende bevoegde autoriteit, in een geval als 
bedoeld in het vierde lid, onder a, dan wel het College dit heeft vast-
gesteld in een geval als bedoeld in het vierde lid, onder b. Het College 
brengt zijn bevindingen ter kennis van Onze Minister van Justitie.

6. De in het eerste lid, onder a en b, bedoelde kennisgevingen worden 
gepubliceerd in de Staatscourant. 

HOOFDSTUK 12. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 79 [overgangsbepaling]
1. Binnen een jaar na inwerkingtreding van deze wet worden de gege-

vensverwerkingen die op dat tijdstip reeds plaatsvonden, in overeen-
stemming gebracht met deze wet en worden deze gemeld als bedoeld 

€ 0 en € 200.000
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in artikel 27 bij het College of de functionaris. Bij algemene maatregel 
van bestuur kan de termijn, bedoeld in de eerste volzin, worden ver-
lengd tot ten hoogste drie jaren voor wat betreft de verplichting tot 
melding.

2. Voor de aanpassing van de verwerking van bijzondere gegevens aan 
paragraaf 2 van hoofdstuk 2 geldt een termijn van drie jaren met dien 
verstande dat voor verwerkingen die al plaatsvonden en noodzake-
lijk zijn voor de uitvoering van overeenkomsten tot stand gekomen 
voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, niet opnieuw 
toestemming behoeft te worden gevraagd als bedoeld in artikel 23, 
eerste lid, onder a.

3. Artikel 32, tweede lid, is niet van toepassing op de verwerkingen als 
bedoeld in artikel 31, eerste en derde lid, die reeds plaatsvonden op 
het tijdstip van inwerkingtreding van de wet, onderscheidenlijk van 
de wet of de algemene maatregel van bestuur waarbij zij zijn aange-
wezen.

Artikel 80 [verslag doeltreffendheid wet]
Onze Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksre-
laties zenden binnen vijf jaren na de inwerkingtreding van deze wet aan 
de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten 
van deze wet in de praktijk.

Artikel 81 [intrekking Wpr]
De Wet persoonsregistraties wordt ingetrokken.

Artikel 82 [inwerkingtreding]
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel 83 [naam wet]
Deze wet wordt aangehaald als: Wet bescherming persoonsgegevens.

ALGEMENE BOETEBELEIDSREGELS WBP

Wanneer? 

- Een boete volgt alleen als een bindende aanwijzing van de AP niet is 
opgevolgd, tenzij sprake is van opzet of ernstig verwijtbare nalatig-
heid.

- Bij meerdere, samenhangende overtredingen kan een boete voor alle 
overtredingen afzonderlijk of gezamenlijk worden opgelegd en kun-
nen de boetes worden gematigd.

- In de categorie waarvoor het maximum vastgesteld op € 820.000,- 
kan ook 10% van de nationale jaaromzet van het voorgaande boek-
jaar worden opgelegd wanneer € 820.000,- onvoldoende passend is.

Factoren die de hoogte van de boete mede bepalen:

Bij beoordeling van 
de ernst van de over-
treding gelet op:

Rekening gehouden 
met:

Eventueel reke-
ning gehouden 
met:

- Aard en omvang 
overtreding

- Duur van de over-
treding

- Impact op betrok-
kene en maat-
schappij

Verwijtbaarheid 
overtreder (opzet of 
ernstig verwijtbare 
nalatigheid); in dit 
geval hoeft niet eerst 
een bindende aan-
wijzing te worden 
gegeven

Omstandigheden 
waaronder over-
treding is gepleegd 
en (financiële) 
omstandigheden 
overtreder
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BREDE MELDPLICHT DATALEKKEN – ART. 34A WBP – 
SCHEMATISCH OVERZICHT

1. Wat is de 
meldplicht data-
lekken?

Alle organisaties moeten sinds 1-1-2016 voldoen aan de meld-
plicht datalekken. Dit houdt in dat als er persoonsgegevens 
worden gelekt, deze moet worden gemeld aan de Autoriteit 
Persoonsgegevens (AP) en soms ook aan de betrokkenen. 
Wordt een datalek niet gemeld, dan kan dit leiden tot sanc-
ties, zoals een boete, maar ook tot reputatieschade.

2. Wat is een 
datalek?

	 Een beveiligingsincident waarbij persoonsgegevens verlo-
ren zijn gegaan en er geen reservekopie is van die gegevens 
of als persoonsgegevens vatbaar zijn voor onrechtmatige 
verwerking. Voorbeelden zijn een gestolen of verloren 
laptop, gehackte systemen of verlies van gegevens door 
onzorgvuldig handelen. 

	 Van een datalek is alleen sprake als er persoonsgegevens 
zijn gelekt. 

3. Moet ik ver-
plicht een datalek 
melden?

	 De AP moet geïnformeerd worden wanneer het datalek 
(een aanzienlijke kans op) ernstige nadelige gevolgen heeft. 
Dat is het geval indien er bijvoorbeeld gegevens van 
gevoelige aard zijn gelekt, zoals medische of financiële 
gegevens, of wanneer er gegevens van een groot aantal 
betrokkenen is gelekt.

	 Betrokkenen moeten op de hoogte worden gesteld als 
het datalek waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor 
diens privéleven, bijvoorbeeld omdat het lek een aantas-
ting is van zijn eer en goede naam of de gegevens gebruikt 
kunnen worden voor het plegen van identiteitsfraude. 

	 Een lek hoeft niet te worden gemeld aan de betrokkene 
(wél aan de AP!) als de persoonsgegevens onleesbaar of 
ontoegankelijk zijn, bijvoorbeeld door hashing of encryp-
tie.

4. Wat moet ik 
doen?

	 Stel de AP (via het meldloket) binnen 72 uur op de hoogte 
van het lek en breng betrokkenen op de juiste wijze en bin-
nen redelijke termijn op de hoogte van het lek. Let op: niet 
elk datalek hoeft verplicht te worden gemeld (zie vraag 3)!

	 Zorg zo snel mogelijk voor schadebeperkende maatrege-
len.

	 Houd een overzicht bij van alle datalekken die (waarschijn-
lijk) ernstig nadelige gevolgen hebben. Geef een omschrij-
ving van de feiten en gegevens omtrent de aard van de 
inbreuk (en de kennisgeving aan de betrokkene). Bewaar 
het overzicht ten minste een jaar.

5. Hoe/wat moet 
ik melden aan de 
betrokkene(n)?

	 Breng – als dit nodig is – de betrokkene zo spoedig op de 
hoogte. (Er geldt geen harde termijn zoals die geldt voor 
de melding aan het AP.)

	 Hoe: per post, sms, telefoon of andere individuele com-
municatie. Bij omvangrijkere lekken is een combinatie van 
algemene voorlichting en individueel contact het beste.

	 Wat: vermeld ten minste de aard van de inbreuk, waar de 
betrokkene meer informatie over het lek kan krijgen en de 
maatregelen die de betrokkene kan nemen om de nega-
tieve gevolgen van het lek te beperken.

6. Wat zijn de 
mogelijke gevol-
gen van een 
datalek?

	 Een bindende aanwijzing. Het niet opvolgen van deze 
aanwijzing zal leiden tot een boete.

	 Boetes (zie onze Factsheet boetebeleidsregels meld-
plicht).

	 Openbaarmaking van handhavingsbesluiten, zoals boetes 
en bindende aanwijzingen. Er komt geen openbaar regis-
ter van gemelde datalekken. 

	 Onderzoek naar de naleving van de privacywetgeving.

7. Hoe kan ik me 
voorbereiden op 
de meldplicht?

	 Zorg voor zowel technische als organisatorische beveili-
gingsmaatregelen. 

	 Maak goede afspraken met externe partijen die persoons-
gegevens voor uw organisatie verwerken (ook wel (sub)
bewerkers genoemd). Deze partijen moeten u goed en tij-
dig op de hoogte brengen van datalekken, leg dit dus vast 
in de bewerkersovereenkomst.

	 Zorg voor een duidelijke procedure en duidelijke interne 
en externe communicatie.

8. Hulp nodig? Neem contact met ons op via  
info@privacycompany.eu   

Versie 7.0 januari 2016. Dit document is met zorg samengesteld, maar 
fouten zijn mogelijk. Er kunnen geen rechten aan deze publicatie 
worden ontleend. Gepubliceerd onder creative commons 4.0 Attributi-
on-NoDerivs, CC BY-ND licentie. Meest recente versie beschikbaar op 
www.PrivacyCompany.eu

BREDE MELDPLICHT DATALEKKEN
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ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

Artikel 5:20 [medewerkingsplicht]
1. Een ieder is verplicht aan een toezichthouder binnen 

de door hem gestelde redelijke termijn alle mede-
werking te verlenen die deze redelijkerwijs kan vor-
deren bij de uitoefening van zijn bevoegdheden.

2. Zij die uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift verplicht 
zijn tot geheimhouding, kunnen het verlenen van medewerking wei-
geren, voor zover dit uit hun geheimhoudingsplicht voortvloeit.

WIJZIGING VAN DE TELECOMWET (MELDPLICHT)

Artikel 11.3a [inkennisstelling]
1. De aanbieder van een openbare elektronische com-

municatiedienst stelt het College Bescherming 
Persoonsgegevens onverwijld in kennis van een inbreuk op de bevei-
liging, bedoeld in artikel 11.3, die nadelige gevolgen heeft voor de 
bescherming van persoonsgegevens die zijn verwerkt in verband met 
de levering van een openbare elektronische communicatiedienst in 
de Europese Unie.

2. De aanbieder, bedoeld in het eerste lid, stelt degene 
wiens persoonsgegevens het betreft onverwijld in 
kennis van een inbreuk in  verband met persoonsgegevens indien de 
inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor diens 
persoonlijke levenssfeer.

3. De kennisgeving aan het College Bescherming Per-
soonsgegevens  en de persoon wiens persoonsge-
gevens het betreft, omvat in ieder geval de aard van de inbreuk in 
verband met persoonsgegevens, de instanties waar meer informatie 
over de inbreuk kan worden verkregen en de aanbevolen maatregelen 
om de negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken. De kennisge-
ving aan het College Bescherming Persoonsgegevens omvat tevens 
de gevolgen van de inbreuk op de persoonsgegevens en de maatre-
gelen die de aanbieder voorstelt of heeft getroffen om de inbreuk aan 
te pakken.

4. Indien de aanbieder van een openbare elektronische 
communicatiedienst geen kennisgeving als bedoeld 
in het tweede lid doet, kan de het College Bescherming Persoonsge-
gevens, indien het van oordeel is dat de inbreuk in verband met per-
soonsgegevens waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor 
de persoonlijke levenssfeer van de persoon wiens persoonsgegevens 
het betreft, van de aanbieder verlangen dat hij die persoon alsnog in 
kennis stelt van de inbreuk.

5. De kennisgeving, bedoeld in het tweede lid, is niet vereist indien de 
aanbieder naar het oordeel van de het College Bescherming Per-
soonsgegevens gepaste technische beschermingsmaatregelen heeft 
genomen waardoor de persoonsgegevens die het betreft, versleuteld 
of anderszins onbegrijpelijk zijn voor een ieder die geen recht heeft op 
toegang tot die gegevens.
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6. De aanbieder van een openbare elektronische com-
municatiedienst houdt een overzicht bij van alle 
inbreuken in verband met persoonsgegevens. Dit overzicht bevat in 
elk geval de feiten en de in het derde lid bedoelde gegevens.

7. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur 
kunnen nadere regels worden gegeven met betrek-
king tot de in dit artikel bedoelde eisen met betrekking tot het ver-
strekken van informatie en de kennisgeving.

€ 200.000 en € 450.000

€ 60.000 en € 300.000

WIJZIGING VAN DE TELECOMWET (COOKIEWET) 

Artikel 11.7a 1 [cookiewet]
1. Onverminderd de Wet bescherming persoonsgegevens is het via een 

elektronisch communicatienetwerk opslaan van of toegang verkrij-
gen tot informatie in de randapparatuur van een gebruiker, alleen 
toegestaan op voorwaarde dat de betrokken gebruiker: 
a. is voorzien van duidelijke en volledige informatie overeenkomstig 

de Wet bescherming persoonsgegevens, in ieder geval over de 
doeleinden waarvoor deze informatie wordt gebruikt, en 

b. daarvoor toestemming heeft verleend. 
2. De in het eerste lid, onder a en b, genoemde vereisten zijn ook van 

toepassing in het geval op een andere wijze dan door middel van een 
elektronisch communicatienetwerk wordt bewerkstelligd dat via een 
elektronisch communicatienetwerk informatie wordt opgeslagen of 
toegang wordt verleend tot op het randapparaat opgeslagen infor-
matie. 

3. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing indien het de 
opslag of toegang betreft:
a. met als uitsluitend doel de communicatie over een elektronisch 

communicatienetwerk uit te voeren, 
b. die strikt noodzakelijk is om de door de abonnee of gebruiker 

gevraagde dienst van de informatiemaatschappij te leveren of 
– mits dit geen of geringe gevolgen heeft voor de persoonlijke 
levenssfeer van de betrokken abonnee of gebruiker – om informa-
tie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van een geleverde 
dienst van de informatiemaatschappij. 

4. Een handeling als bedoeld in het eerste lid, die tot doel heeft gege-
vens over het gebruik van verschillende diensten van de informa-
tiemaatschappij door de gebruiker of de abonnee te verzamelen, 
combineren of analyseren zodat de betrokken gebruiker of abonnee 
anders behandeld kan worden, wordt vermoed een verwerking van 
persoonsgegevens te zijn, als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de 
Wet bescherming persoonsgegevens. 

5. De toegang van de gebruiker tot een dienst van de informatiemaat-
schappij die wordt geleverd door of namens een krachtens publiek-
recht ingestelde rechtspersoon wordt niet afhankelijk gemaakt van 
het verlenen van toestemming als bedoeld in het eerste lid. 

WIJZIGINGEN VAN DE TELECOMWET (COOKIEWET)
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WET ALGEMENE BEPALINGEN BURGERSERVICENUMMER

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 [definities]
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-

relaties;
b. burgerservicenummer: het als zodanig overeenkomstig deze wet aan 

een natuurlijke persoon toegekend nummer;
c. overheidsorgaan:

1°. een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is 
ingesteld, of

2°. een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed;
d. gebruiker:

1°. een overheidsorgaan;
2°. ieder ander dan een overheidsorgaan of degene aan wie het 

burgerservicenummer is toegekend, voor zover deze werkzaam-
heden verricht waarbij het gebruik door hem of haar van het bur-
gerservicenummer bij of krachtens de wet is voorgeschreven;

e. beheervoorziening: de beheervoorziening, bedoeld in artikel 3;
f. nummerregister: het nummerregister dat deel uitmaakt van de 

beheervoorziening;
g.	 sociaal-fiscaalnummer:	het nummer dat is toegekend op grond van 

artikel 47b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen zoals dat 
artikel luidde op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van de 
Wet basisregistratie personen.

Artikel 2 
Het burgerservicenummer bevat geen informatie over de persoon aan 
wie het is toegekend.

6. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen in overeen-
stemming met Onze Minister van Veiligheid en Justitie nadere regels 
worden gegeven met betrekking tot de in het eerste lid, onder a en 
b, genoemde vereisten en de in het derde lid genoemde uitzonderin-
gen. Het College bescherming persoonsgegevens wordt om advies 
gevraagd over een ontwerp van bedoelde algemene maatregel van 
bestuur.

WIJZIGINGEN VAN DE TELECOMWET (COOKIEWET)
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b. de bij algemene maatregel van bestuur te bepalen administra-
tieve gegevens, die op deze nummers betrekking hebben.

2. Bij of krachtens de maatregel, bedoeld in het eerste lid, onder b, wor-
den tevens regels gesteld omtrent het opnemen, wijzigen en verwij-
deren van de administratieve gegevens.

Artikel 5 [inlichtingen omtrent toekenning]
1. Een college van burgemeester en wethouders verschaft Onze Minis-

ter onverwijld de inlichtingen omtrent de toekenning, die voor de bij-
houding van het nummerregister van belang zijn.

2. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld omtrent de in het eer-
ste lid bedoelde inlichtingen.

Artikel 6
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen verplichtingen 
worden geregeld van overheidsorganen om aan Onze Minister de inlich-
tingen te verschaffen die voor de bijhouding van het nummerregister van 
belang zijn.

HOOFDSTUK 3. AANMAKEN EN TOEKENNEN VAN 
BURGERSERVICENUMMERS

Artikel 7 [eenmalig aanmaken en toekennen]
Onze Minister draagt er zorg voor dat een nummer dat als burgerservice-
nummer kan worden toegekend slechts éénmaal wordt aangemaakt en 
ter beschikking gesteld aan een bestuursorgaan dat bevoegd is het num-
mer toe te kennen.

Artikel 8 [onmiddelijke toekenning]
1. Het college van burgemeester en wethouders, onderscheidenlijk Onze 

Minister, kent onmiddellijk na de inschrijving van een persoon als inge-
zetene, onderscheidenlijk niet-ingezetene, in de basisregistratie perso-
nen, aan de ingeschrevene een burgerservice-nummer toe, tenzij aan 
hem reeds een burgerservicenummer is toegekend.

2. Het burgerservicenummer wordt toegekend uit de nummers die op 
grond van artikel 7 ter beschikking zijn gesteld. Indien aan de inge-
schrevene reeds een sociaal-fiscaalnummer is toegekend, wordt, in 

HOOFDSTUK 2. NUMMERBEHEER

Paragraaf 1. De beheervoorziening

Artikel 3 [beheervoorziening]
1. Onze Minister draagt zorg voor de inrichting en de instandhouding 

van een beheervoorziening, waarvan deel uitmaken:
a. voorzieningen met behulp waarvan nummers die als burgerser-

vicenummer kunnen worden toegekend, worden aangemaakt en 
ter beschikking worden gesteld;

b. het nummerregister;
c. voorzieningen met behulp waarvan het nummerregister kan wor-

den geraadpleegd;
d. voorzieningen met behulp waarvan de daartoe bestemde regi-

straties kunnen worden geraadpleegd teneinde na te gaan:
1°. of aan een bepaalde persoon reeds een burgerservicenummer 

is toegekend en zo ja, welk burgerservicenummer;
2°. aan welke persoon een bepaald burgerservicenummer is toe-

gekend;
3°. of het Nederlandse document, met behulp waarvan een per-

soon zich identificeert, een document is als bedoeld in artikel 
1, eerste lid, onder 1°, 2° of 4°, van de Wet op de identificatie-
plicht;

e. voorzieningen met behulp waarvan aan een college van burge-
meester en wethouders, onderscheidenlijk Onze Minister, gege-
vens worden verstrekt, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering 
van artikel 8, tweede lid, tweede volzin.

2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere 
regels gesteld met betrekking tot de inrichting, de instandhouding, 
de werking en de beveiliging van de beheervoorziening.

Paragraaf 2. Het nummerregister

Artikel 4 [nummerregister]
1. Het nummerregister bevat:

a. de aangemaakte nummers, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder 
a, en
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Artikel 11 [uitwisselen]
1. Bij het uitwisselen van persoonsgegevens tussen gebruikers onder-

ling, waarbij een persoonsnummer wordt gebruikt als middel om per-
soonsgegevens in verband te brengen met een persoon aan wie een 
burgerservicenummer is toegekend, wordt het burgerservicenummer 
van die persoon vermeld.

2. Het eerste lid is niet van toepassing voor zover:
a. ten behoeve van de desbetreffende gegevensverwerking bij of 

krachtens wet het gebruik van een ander persoonsnummer dan 
het burgerservicenummer is voorgeschreven;

b. sprake is van bijzondere omstandigheden waarin het gebruik van 
het burgerservicenummer in een individueel geval onwenselijk is 
met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
van de betrokkene, de opsporing of vervolging van strafbare fei-
ten dan wel de veiligheid van de staat.

Artikel 12 [juistheid van gegevens]
Indien bij het verwerken van persoonsgegevens een burgerservicenum-
mer wordt gebruikt, vergewist de gebruiker zich ervan dat het burgers-
ervicenummer betrekking heeft op de persoon wiens persoonsgegevens 
hij verwerkt.

Artikel 13 [geen ander nummer]
Degene aan wie een burgerservicenummer is toegekend, dan wel diens 
wettelijk vertegenwoordiger, kan niet worden verplicht bij het verstrek-
ken van persoonsgegevens aan een gebruiker een ander persoons-
nummer te verstrekken dan het burgerservicenummer dat aan hem, 
onderscheidenlijk aan degene die hij vertegenwoordigt, is toegekend.

Paragraaf 2. Het verstrekken van inlichtingen aan gebruikers

Artikel 14 [inlichtingen verstrekken]
Aan een gebruiker worden op zijn verzoek uit het nummerregister de 
inlichtingen verstrekt, die hij nodig heeft in verband met het gebruik van 
een burgerservicenummer.

afwijking van de eerste volzin, dit nummer aan hem als burgerservice-
nummer toegekend.

3. Een burgerservicenummer wordt foutloos en slechts éénmaal toege-
kend.

4. In verband met de uitvoering van dit artikel maakt het bestuursorgaan 
dat het burgerservicenummer toekent, gebruik van de voorzieningen, 
bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder c, d en e.

5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels 
gesteld omtrent de uitvoering van dit artikel, waaronder regels 
betreffende de verplichtingen van overheidsorganen om gegevens 
te verstrekken die voor de uitvoering noodzakelijk zijn. De maatregel 
bepaalt in ieder geval welke gegevens in verband met de uitvoering 
van dit artikel worden verstrekt aan het bestuursorgaan dat het bur-
gerservicenummer toekent.

Artikel 9 [kennisgeving toekenning]
1. Het bestuursorgaan dat een burgerservicenummer heeft toegekend, 

stelt degene aan wie het nummer is toegekend daarvan binnen vier 
weken na de toekenning in kennis onder vermelding van het desbe-
treffende burgerservice-nummer.

2. Bij minderjarigen jonger dan 16 jaar en bij onder curatele gestelden 
geschiedt de kennisgeving aan de ouders, voogden of verzorgers, 
onderscheidenlijk aan de curator.

3. Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld omtrent de in 
het eerste lid bedoelde kennisgeving.

HOOFDSTUK 4. ALGEMENE BEPALINGEN BETREFFENDE 
HET GEBRUIK VAN HET BURGERSERVICENUMMER EN DE 
BEHEERVOORZIENING

Paragraaf 1. Het gebruik van het burgerservicenummer

Artikel 10 [gebruik]
Overheidsorganen kunnen bij het verwerken van persoonsgegevens in 
het kader van de uitvoering van hun taak gebruik maken van het burgers-
ervicenummer, met inachtneming van hetgeen bij of krachtens dit hoofd-
stuk is bepaald.
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3. Bij of krachtens de maatregel, bedoeld in het eerste lid, worden in 
ieder geval regels gesteld betreffende de beveiliging van de techni-
sche voorzieningen, waarmee de gebruikers kunnen aansluiten op de 
beheervoorziening.

Paragraaf 3. Sectorale berichtenvoorzieningen

Artikel 17
1. Bij algemene maatregel van bestuur, op voordracht van Onze Minister 

die het aangaat, kan worden bepaald dat bij of krachtens de maatre-
gel aangewezen gebruikers of categorieën van gebruikers uitsluitend 
door tussenkomst van een bij de algemene maatregel van bestuur 
ingestelde sectorale berichtenvoorziening gebruik kunnen maken 
van de voorzieningen, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder c en d. 
De maatregel bepaalt wie met betrekking tot de sectorale berichten-
voorziening de verantwoordelijke is.

2. Bij de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het eerste lid, kan 
tevens worden bepaald dat voor bij of krachtens de maatregel aange-
wezen gebruikers of categorieën van gebruikers een bevoegdheid of 
een verplichting geldt als bedoeld in artikel 15, derde lid.

3. De verantwoordelijke, bedoeld in het eerste lid, tweede volzin, levert 
de inlichtingen, bedoeld in artikel 14, alsmede de gegevens, bedoeld 
in artikel 15, eerste lid, door aan de gebruiker die door tussenkomst 
van de sectorale berichtenvoorziening de inlichtingen, onderschei-
denlijk de gegevens, verzocht.

4. De artikelen 14 en 15, eerste lid, zijn van overeenkomstige toepassing 
op de verantwoordelijke, bedoeld in het eerste lid, tweede volzin.

5. De verantwoordelijke, bedoeld in het eerste lid, tweede volzin, gaat 
na of degene die door tussenkomst van de sectorale berichtenvoor-
ziening toegang tot een voorziening als bedoeld in artikel 3, eerste 
lid, onder c of d, verlangt een krachtens het eerste lid aangewezen 
gebruiker is dan wel behoort tot een daartoe krachtens het eerste lid 
aangewezen categorie van gebruikers.

6. Bij of krachtens de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het 
eerste lid, worden nadere regels gesteld met betrekking tot de inrich-
ting, de instandhouding, de werking en de beveiliging van de secto-
rale berichtenvoorziening.

Artikel 15
1. Aan een overheidsorgaan worden in verband met de uitvoering van 

artikel 12 op zijn verzoek uit de registraties, bedoeld in artikel 3, eerste 
lid, onder d, de gegevens verstrekt, die hij nodig heeft teneinde na te 
gaan:
a. of aan een bepaalde persoon reeds een burgerservicenummer is 

toegekend en zo ja, welk burgerservicenummer;
b. aan welke persoon een bepaald burgerservicenummer is toege-

kend;
c. of het Nederlandse document, met behulp waarvan een persoon 

zich identificeert, een document is als bedoeld in artikel 1, eerste 
lid, onder 1°, 2° of 4°, van de Wet op de identificatieplicht.

2. Met betrekking tot een gebruiker, niet zijnde een overheidsorgaan, is 
het eerste lid, aanhef en onder c, van overeenkomstige toepassing.

3. Bij of krachtens de wet kunnen gevallen worden geregeld, waarin een 
gebruiker, niet zijnde een overheidsorgaan, in verband met de uitvoe-
ring van artikel 12 bevoegd dan wel gehouden is een registratie als 
bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder d, te raadplegen teneinde na te 
gaan:
a. of aan een bepaalde persoon reeds een burgerservicenummer is 

toegekend en zo ja, welk burgerservicenummer;
b. aan welke persoon een bepaald burgerservicenummer is toege-

kend.
4. In de gevallen, bedoeld in het derde lid, is het eerste lid van overeen-

komstige toepassing.

Artikel 16
1. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere 

regels gesteld betreffende de voorwaarden waaronder en de wijze 
waarop gebruikers in verband met de uitvoering van deze paragraaf 
gebruik kunnen maken van:
a. het nummerregister;
b. de voorzieningen, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder d.

2. Bij of krachtens de maatregel, bedoeld in het eerste lid, worden regels 
gesteld omtrent de verplichtingen van overheidsorganen om gege-
vens te verstrekken die voor de uitvoering van deze paragraaf nood-
zakelijk zijn. De maatregel bepaalt in ieder geval welke gegevens in 
verband met de uitvoering van deze paragraaf aan een gebruiker wor-
den verstrekt.
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betrekking tot de beoordelingscriteria en de wijze van uitvoering van 
de onderzoeken, bedoeld in het eerste, onderscheidenlijk het derde lid.

HOOFDSTUK 6. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 22
1. Het sociaal-fiscaalnummer dat op het moment van inwerkingtreding 

van dit artikel is toegekend aan een persoon die is ingeschreven in de 
GBA van een gemeente, wordt aangemerkt als diens burgerservice-
nummer. Artikel 9 is niet van toepassing.

2. Op het tijdstip waarop artikel 3, eerste lid, aanhef en onder b, in wer-
king treedt, worden in het nummerregister opgenomen:
a. de burgerservicenummers, bedoeld in het eerste lid, alsmede de 

op die nummers betrekking hebbende administratieve gegevens;
b. de sociaal-fiscale nummers die voor het tijdstip, bedoeld in de 

aanhef, zijn toegekend en waarop het eerste lid niet van toepas-
sing is, alsmede de op die nummers betrekking hebbende admini-
stratieve gegevens.

Artikel 23
1. Ten aanzien van de personen aan wie op grond van deze wet een 

burgerservicenummer is toegekend, wordt de vermelding van het 
sociaal-fiscaalnummer in enige registratie of op enig document gelijk-
gesteld met de vermelding van het burgerservicenummer.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de ver-
melding van het begrip sociaal-fiscaalnummer in enig wettelijk voorschrift.

Artikel 24
[Wijzigt de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.]

Artikel 25
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit 
te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen 
daarvan verschillend kan worden vastgesteld, waarbij onderscheid kan 
worden gemaakt tussen categorieën van gebruikers.

Artikel 26
Deze wet wordt aangehaald als: Wet algemene bepalingen burgerser-
vicenummer.

HOOFDSTUK 5. BESCHERMING VAN 
PERSOONSGEGEVENS, TOEZICHT EN CONTROLE

Artikel 18
1. Onze Minister draagt zorg voor de inrichting en de instandhouding 

van een voorziening met behulp waarvan voor eenieder algemene 
informatie beschikbaar wordt gesteld met betrekking tot:
a. het gebruik van burgerservicenummers;
b. de gegevensverwerkingen van gebruikers, waarbij burgerservice-

nummers worden gebruikt.
2. Overheidsorganen verschaffen Onze Minister desgevraagd de inlich-

tingen betreffende gegevensverwerkingen, die van belang zijn voor 
de uitvoering van het eerste lid.

3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere 
regels worden gesteld met betrekking tot de verplichting, bedoeld in 
het tweede lid.

Artikel 19 [functionaris gegevensbescherming]
Onze Minister benoemt een functionaris voor de gegevensbescherming 
als bedoeld in artikel 62 van de Wet bescherming persoonsgegevens, die 
toeziet op de verwerking van persoonsgegevens in verband met de uit-
voering van deze wet, voor zover Onze Minister voor deze gegevensver-
werkingen de verantwoordelijke is.

Artikel 20 [vervallen per 01-10-2012]

Artikel 21
1. Onze Minister verricht eens per drie jaar een onderzoek naar de 

inrichting, de werking en de beveiliging van de beheervoorziening.
2. De bestuursorganen die burgerservicenummers toekennen, verschaf-

fen Onze Minister desgevraagd de inlichtingen betreffende de toe-
kenning van burgerservicenummers.

3. Onze Minister die het aangaat verricht eens per drie jaar een onder-
zoek naar de inrichting, de werking en de beveiliging van een sec-
torale berichtenvoorziening als bedoeld in artikel 17, eerste lid, die 
onder zijn verantwoordelijkheid valt.

4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur, op voordracht van 
Onze Minister, onderscheidenlijk Onze Minister die het aangaat in over-
eenstemming met Onze Minister, worden nadere regels gesteld met 
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Hieronder is de versie opgenomen van de Europese Algemene Verorde-
ning die is aangenomen en gepubliceerd door het Europees Parlement 
op 27 april 2016.  
 
Om het boekje handzaam te houden hebben we de overwegingen die 
vooraf gaan aan de artikelen weggelaten. De volledige tekst van deze 
versie inclusief overwegingen, is te vinden op http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2016_119_R_0001&from=EN. 
Zoek je de meest actuele versie van de Verordening, raadpleeg dan altijd 
de officiële bron.

Op www.privacycompany.eu hebben wij een samenvatting van de Veror-
dening opgenomen. 
 
De vordering zal vanaf 25 mei 2018 van toepassing zijn.

VERORDENING (EU) 2016/679

VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

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 (algemene 

verordening gegevensbescherming)

(Voor de EER relevante tekst)
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4. Deze verordening laat de toepassing van Richtlijn 2000/31/EG, en met 
name van de regels in de artikelen 12 tot en met 15 van die richtlijn 
betreffende de aansprakelijkheid van als tussenpersoon optredende 
dienstverleners onverlet.

Artikel 3 Territoriaal toepassingsgebied
1. Deze verordening is van toepassing op de verwerking 

van persoonsgegevens in het kader van de activitei-
ten van een vestiging van een verwerkingsverant-
woordelijke of een verwerker in de Unie, ongeacht of 
de verwerking in de Unie plaatsvindt.

2. Deze verordening is van toepassing op de verwer-
king van persoonsgegevens van betrokkenen die zich 
in de Unie bevinden, door een niet in de Unie geves-
tigde verwerkingsverantwoordelijke of verwerker, 
wanneer de verwerking verband houdt met:
a) het aanbieden van goederen of diensten aan deze betrokkenen in 

de Unie, ongeacht of een betaling door de betrokkenen is vereist; 
of

b) het monitoren van hun gedrag, voor zover dit gedrag in de Unie 
plaatsvindt.

3. Deze verordening is van toepassing op de verwerking van persoons-
gegevens door een verwerkingsverantwoordelijke die niet in de Unie 
is gevestigd, maar op een plaats waar krachtens het internationaal 
publiekrecht het lidstatelijke recht van toepassing is.

Artikel 4 Definities
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
1) “persoonsgegevens”: alle informatie over een geïdentificeerde of 

identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identi-
ficeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of 
indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een 
identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegege-
vens, een online identificator of van een of meer elementen die ken-
merkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, 
economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke per-
soon;

2) “verwerking”: een bewerking of een geheel van bewerkingen met 
betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgege-

De AVG is van toepassing 
als een bedrijf activiteiten 

uitvoert binnen de 
Europese Unie, ook 

als de verwerking van 
persoonsgegevens 

daarbuiten plaatsvindt. 

HOOFDSTUK I  ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Onderwerp en doelstellingen
1. Bij deze verordening worden regels vastgesteld betreffende de 

bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking 
van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van persoons-
gegevens.

2. Deze verordening beschermt de grondrechten en de fundamen-
tele vrijheden van natuurlijke personen en met name hun recht op 
bescherming van persoonsgegevens.

3. Het vrije verkeer van persoonsgegevens in de Unie wordt noch beperkt 
noch verboden om redenen die verband houden met de bescherming 
van natuurlijke personen ten aanzien van de verwerking van persoons-
gegevens.

Artikel 2 Materieel toepassingsgebied
1. Deze verordening is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geau-

tomatiseerde verwerking, alsmede op de verwerking van persoons-
gegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om 
daarin te worden opgenomen.

2. Deze verordening is niet van toepassing op de verwerking van per-
soonsgegevens:
a) in het kader van activiteiten die buiten de werkingssfeer van het 

Unierecht vallen;
b) door de lidstaten bij de uitvoering van activiteiten die binnen de 

werkingssfeer van titel V, hoofdstuk 2, VEU vallen;
c) door een natuurlijke persoon bij de uitoefening van een zuiver per-

soonlijke of huishoudelijke activiteit;
d) door de bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, 

het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten 
of de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties, met inbegrip 
van de bescherming tegen en de voorkoming van gevaren voor de 
openbare veiligheid.

3. Op de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, orga-
nen en instanties van de Unie is Verordening (EG) nr. 45/2001 van toe-
passing. Verordening (EG) nr. 45/2001 en andere rechtshandelingen 
van de Unie die van toepassing zijn op een dergelijke verwerking van 
persoonsgegevens worden overeenkomstig artikel 98 aan de beginse-
len en regels van de onderhavige verordening aangepast.
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9) “ontvanger”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een over-
heidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, 
aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt Overheids-
instanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van 
een bijzonder onderzoek overeenkomstig het Unierecht of het lidsta-
telijke recht gelden echter niet als ontvangers; de verwerking van die 
gegevens door die overheidsinstanties strookt met de gegevensbe-
schermingsregels die op het betreffende verwerkingsdoel van toepas-
sing zijn;

10) “derde”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsin-
stantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, 
noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de 
personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverant-
woordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgege-
vens te verwerken;

11) “toestemming” van de betrokkene: elke vrije, specifieke, geïnfor-
meerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door 
middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling 
hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt;

12) “inbreuk in verband met persoonsgegevens”: een inbreuk op de 
beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de ver-
nietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking 
van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of 
anderszins verwerkte gegevens;

13) “genetische gegevens”: persoonsgegevens die verband houden met 
de overgeërfde of verworven genetische kenmerken van een natuur-
lijke persoon die unieke informatie verschaffen over de fysiologie of 
de gezondheid van die natuurlijke persoon en die met name voortko-
men uit een analyse van een biologisch monster van die natuurlijke 
persoon;

14) “biometrische gegevens”: persoonsgegevens die het resultaat zijn 
van een specifieke technische verwerking met betrekking tot de 
fysieke, fysiologische of gedragsgerelateerde kenmerken van een 
natuurlijke persoon op grond waarvan eenduidige identificatie van die 
natuurlijke persoon mogelijk is of wordt bevestigd, zoals gezichtsaf-
beeldingen of vingerafdrukgegevens;

15) “gegevens over gezondheid”: persoonsgegevens die verband hou-
den met de fysieke of mentale gezondheid van een natuurlijke per-
soon, waaronder gegevens over verleende gezondheidsdiensten 
waarmee informatie over zijn gezondheidstoestand wordt gegeven;

vens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het 
verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of 
wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel 
van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stel-
len, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van 
gegevens;

3) “beperken van de verwerking”: het markeren van opgeslagen per-
soonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te 
beperken;

4) “profilering”: elke vorm van geautomatiseerde verwerking van per-
soonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde 
persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëva-
lueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, econo-
mische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, 
betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of 
te voorspellen;

5) “pseudonimisering”: het verwerken van persoonsgegevens op zoda-
nige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke 
betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende 
gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart 
worden bewaard en technische en organisatorische maatregelen wor-
den genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan 
een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden 
gekoppeld;

6) “bestand”: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens die 
volgens bepaalde criteria toegankelijk zijn, ongeacht of dit geheel 
gecentraliseerd of gedecentraliseerd is dan wel op functionele of geo-
grafische gronden is verspreid;

7) “verwerkingsverantwoordelijke”: een natuurlijke persoon of rechts-
persoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/
dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor 
de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstel-
lingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of 
het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald 
wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze 
wordt aangewezen;

8) “verwerker”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een over-
heidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve 
van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt;
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22) “betrokken toezichthoudende autoriteit”: een toezichthoudende 
autoriteit die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens 
omdat:
a) de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker op het grondge-

bied van de lidstaat van die toezichthoudende autoriteit is geves-
tigd;

b) de betrokkenen die in de lidstaat van die toezichthoudende autori-
teit verblijven, door de verwerking wezenlijke gevolgen ondervin-
den of waarschijnlijk zullen ondervinden; of

c) bij die toezichthoudende autoriteit een klacht is ingediend;
23) “grensoverschrijdende verwerking”:

a) verwerking van persoonsgegevens in het kader van de activiteiten 
van vestigingen in meer dan één lidstaat van een verwerkingsver-
antwoordelijke of een verwerker in de Unie die in meer dan één 
lidstaat is gevestigd; of

b) verwerking van persoonsgegevens in het kader van de activitei-
ten van één vestiging van een verwerkingsverantwoordelijke of 
van een verwerker in de Unie, waardoor in meer dan één lidstaat 
betrokkenen wezenlijke gevolgen ondervinden of waarschijnlijk 
zullen ondervinden;

24) “relevant en gemotiveerd bezwaar”: een bezwaar over het al dan 
niet bestaan van een inbreuk op deze verordening of over de vraag 
of de voorgenomen maatregel met betrekking tot de verwerkingsver-
antwoor-delijke of de verwerker strookt met deze verordening, waarin 
duidelijk de omvang wordt aangetoond van de risico’s die het ont-
werpbesluit inhoudt voor de grondrechten en de fundamentele vrijhe-
den van betrokkenen en, indien van toepassing, voor het vrije verkeer 
van persoonsgegevens binnen de Unie;

25) “dienst van de informatiemaatschappij”: een dienst als gedefinieerd 
in artikel 1, lid 1, punt b), van Richtlijn (EU) 2015/1535 van het Europees 
Parlement en de Raad1;

26) “internationale organisatie”: een organisatie en de daaronder val-
lende internationaalpubliekrechtelijke organen of andere organen die 
zijn opgericht bij of op grond van een overeenkomst tussen twee of 
meer landen.

1 Richtlijn (EU) 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 
betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en 
regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (PB L 241 van 17.9.2015, 
blz. 1).

16) “hoofdvestiging”:
a) met betrekking tot een verwerkingsverantwoordelijke die ves-

tigingen heeft in meer dan één lidstaat, de plaats waar zijn cen-
trale administratie in de Unie is gelegen, tenzij de beslissingen 
over de doelstellingen van en de middelen voor de verwerking 
van persoonsgegevens worden genomen in een andere vestiging 
van de verwerkingsverantwoordelijke die zich eveneens in de Unie 
bevindt, en die tevens gemachtigd is die beslissingen uit te voeren, 
in welk geval de vestiging waar die beslissingen worden genomen 
als de hoofdvestiging wordt beschouwd;

b) met betrekking tot een verwerker die vestigingen in meer dan één 
lidstaat heeft, de plaats waar zijn centrale administratie in de Unie 
is gelegen of, wanneer de verwerker geen centrale administratie 
in de Unie heeft, de vestiging van de verwerker in de Unie waar de 
voornaamste verwerkingsactiviteiten in het kader van de activitei-
ten van een vestiging van de verwerker plaatsvinden, voor zover 
op de verwerker krachtens deze verordening specifieke verplich-
tingen rusten;

17) “vertegenwoordiger”: een in de Unie gevestigde natuurlijke persoon 
of rechtspersoon die uit hoofde van artikel 27 schriftelijk door de ver-
werkingsverantwoordelijke of de verwerker is aangewezen om de ver-
werkingsverantwoordelijke of de verwerker te vertegenwoordigen in 
verband met hun respectieve verplichtingen krachtens deze verorde-
ning;

18) “onderneming”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een 
economische activiteit uitoefent, ongeacht de rechtsvorm ervan, met 
inbegrip van maatschappen en persoonsvennootschappen of vereni-
gingen die regelmatig een economische activiteit uitoefenen;

19) “concern”: een onderneming die zeggenschap uitoefent en de onder-
nemingen waarover die zeggenschap wordt uitgeoefend;

20) “bindende bedrijfsvoorschriften”: beleid inzake de bescherming 
van persoonsgegevens dat een op het grondgebied van een lidstaat 
gevestigde verwerkingsverantwoordelijke of verwerker voert met 
betrekking tot de doorgifte of reeksen van doorgiften van persoons-
gegevens aan een verwerkingsverantwoordelijke of verwerker in 
een of meer derde landen binnen een concern of een groepering van 
ondernemingen die gezamenlijk een economische activiteit uitoefe-
nen;

21) “toezichthoudende autoriteit”: een door een lidstaat ingevolge arti-
kel 51 ingestelde onafhankelijke overheidsinstantie;
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king en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging 
(“integriteit en vertrouwelijkheid”).

2. De verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de nale-
ving van lid 1 en kan deze aantonen (“verantwoordingsplicht”).

Artikel 6 Rechtmatigheid van de verwerking
1. De verwerking is alleen rechtmatig indien en voor 

zover aan ten minste een van de onderstaande voor-
waarden is voldaan:
a) de betrokkene heeft toestemming gegeven voor 

de verwerking van zijn persoonsgegevens voor 
een of meer specifieke doeleinden;

b) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering 
van een overeenkomst waarbij de betrokkene 
partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór 
de sluiting van een overeenkomst maatregelen te 
nemen;

c) de verwerking is noodzakelijk om te voldoen 
aan een wettelijke verplichting die op de verwer-
kingsverantwoordelijke rust;

d) de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de 
betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;

e) de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van 
algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening 
van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke 
is opgedragen;

f) de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerecht-
vaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van 
een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en 
de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming 
van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, 
met name wanneer de betrokkene een kind is.

 De eerste alinea, punt f), geldt niet voor de verwerking door over-
heidsinstanties in het kader van de uitoefening van hun taken.

2. De lidstaten kunnen specifiekere bepalingen handhaven of invoeren 
ter aanpassing van de manier waarop de regels van deze verordening 
met betrekking tot de verwerking met het oog op de naleving van lid 
1, punten c) en e), worden toegepast; hiertoe kunnen zij een nadere 
omschrijving geven van specifieke voorschriften voor de verwerking 
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HOOFDSTUK II BEGINSELEN

Artikel 5 Beginselen inzake verwerking van 
persoonsgegevens
1. Persoonsgegevens moeten:

a) worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene 
rechtmatig, behoorlijk en transparant is (“rechtmatigheid, behoor-
lijkheid en transparantie”);

b) voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde 
doeleinden worden verzameld en mogen vervolgens niet verder 
op een met die doeleinden onverenigbare wijze worden verwerkt; 
de verdere verwerking met het oog op archivering in het algemeen 
belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische 
doeleinden wordt overeenkomstig artikel 89, lid 1, niet als onver-
enigbaar met de oorspronkelijke doeleinden beschouwd (“doelbin-
ding”);

c) toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk 
is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt (“minimale 
gegevensverwerking”);

d) juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd; alle redelijke maat-
regelen moeten worden genomen om de persoonsgegevens die, 
gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, onjuist zijn, 
onverwijld te wissen of te rectificeren (“juistheid”);

e) worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokke-
nen niet langer te identificeren dan voor de doeleinden waarvoor 
de persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk is; persoons-
gegevens mogen voor langere perioden worden opgeslagen voor 
zover de persoonsgegevens louter met het oog op archivering in 
het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek 
of statistische doeleinden worden verwerkt overeenkomstig arti-
kel 89, lid 1, mits de bij deze verordening vereiste passende tech-
nische en organisatorische maatregelen worden getroffen om de 
rechten en vrijheden van de betrokkene te beschermen (“opslag-
beperking”);

f) door het nemen van passende technische of organisatorische 
maatregelen op een dusdanige manier worden verwerkt dat een 
passende beveiliging ervan gewaarborgd is, en dat zij onder meer 
beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwer-
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c) de aard van de persoonsgegevens, met name of bijzondere cate-
gorieën van persoonsgegevens worden verwerkt, overeenkomstig 
artikel 9, en of persoonsgegevens over strafrechtelijke veroorde-
lingen en strafbare feiten worden verwerkt, overeenkomstig arti-
kel 10;

d) de mogelijke gevolgen van de voorgenomen verdere verwerking 
voor de betrokkenen;

e) het bestaan van passende waarborgen, waaronder eventueel ver-
sleuteling of pseudonimisering.

Artikel 7 Voorwaarden voor toestemming
1. Wanneer de verwerking berust op toestemming, 

moet de verwerkingsverantwoordelijke kunnen aantonen dat de 
betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn 
persoonsgegevens.

2. Indien de betrokkene toestemming geeft in het kader van een schrif-
telijke verklaring die ook op andere aangelegenheden betrekking 
heeft, wordt het verzoek om toestemming in een begrijpelijke en 
gemakkelijk toegankelijke vorm en in duidelijke en eenvoudige taal 
zodanig gepresenteerd dat een duidelijk onderscheid kan worden 
gemaakt met de andere aangelegenheden. Wanneer een gedeelte 
van een dergelijke verklaring een inbreuk vormt op deze verordening, 
is dit gedeelte niet bindend.

3. De betrokkene heeft het recht zijn toestemming te allen tijde in te 
trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid 
van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking 
daarvan, onverlet. Alvorens de betrokkene zijn toestemming geeft, 
wordt hij daarvan in kennis gesteld. Het intrekken van de toestem-
ming is even eenvoudig als het geven ervan.

4. Bij de beoordeling van de vraag of de toestemming vrijelijk kan wor-
den gegeven, wordt onder meer ten sterkste rekening gehouden met 
de vraag of voor de uitvoering van een overeenkomst, met inbegrip 
van een dienstenovereenkomst, toestemming vereist is voor een ver-
werking van persoonsgegevens die niet noodzakelijk is voor de uitvoe-
ring van die overeenkomst.
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en andere maatregelen om een rechtmatige en behoorlijke verwer-
king te waarborgen, ook voor andere specifieke verwerkingssituaties 
als bedoeld in hoofdstuk IX.

3. De rechtsgrond voor de in lid 1, punten c) en e), bedoelde verwerking 
moet worden vastgesteld bij:
a) Unierecht; of
b) lidstatelijk recht dat op de verwerkingsverantwoordelijke van toe-

passing is.
 Het doel van de verwerking wordt in die rechtsgrond vastgesteld of 

is met betrekking tot de in lid 1, punt e), bedoelde verwerking nood-
zakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor 
de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsver-
antwoordelijke is verleend. Die rechtsgrond kan specifieke bepalingen 
bevatten om de toepassing van de regels van deze verordening aan te 
passen, met inbegrip van de algemene voorwaarden inzake de recht-
matigheid van verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke; de 
types verwerkte gegevens; de betrokkenen; de entiteiten waaraan en 
de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens mogen worden ver-
strekt; de doelbinding; de opslagperioden; en de verwerkingsactivi-
teiten en -procedures, waaronder maatregelen om te zorgen voor een 
rechtmatige en behoorlijke verwerking, zoals die voor andere speci-
fieke verwerkingssituaties als bedoeld in hoofdstuk IX. Het Unierecht 
of het lidstatelijke recht moet beantwoorden aan een doelstelling 
van algemeen belang en moet evenredig zijn met het nagestreefde 
gerechtvaardigde doel.

4. Wanneer de verwerking voor een ander doel dan dat waarvoor de 
persoonsgegevens zijn verzameld niet berust op toestemming van de 
betrokkene of op een Unierechtelijke bepaling of een lidstaatrechte-
lijke bepaling die in een democratische samenleving een noodzake-
lijke en evenredige maatregel vormt ter waarborging van de in artikel 
23, lid 1, bedoelde doelstellingen houdt de verwerkingsverantwoorde-
lijke bij de beoordeling van de vraag of de verwerking voor een ander 
doel verenigbaar is met het doel waarvoor de persoonsgegevens aan-
vankelijk zijn verzameld onder meer rekening met:
a) ieder verband tussen de doeleinden waarvoor de persoonsgege-

vens zijn verzameld, en de doeleinden van de voorgenomen ver-
dere verwerking;

b) het kader waarin de persoonsgegevens zijn verzameld, met name 
wat de verhouding tussen de betrokkenen en de verwerkingsver-
antwoordelijke betreft;
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is bepaald dat het in lid 1 genoemde verbod niet door de betrok-
kene kan worden opgeheven;

b) de verwerking is noodzakelijk met het oog op de uitvoering van 
verplichtingen en de uitoefening van specifieke rechten van de 
verwerkingsverantwoordelijke of de betrokkene op het gebied 
van het abeidsrecht en het socialezekerheids- en socialebescher-
mingsrecht, voor zover zulks is toegestaan bij Unierecht of lid-
statelijk recht of bij een collectieve overeenkomst op grond van 
lidstatelijk recht die passende waarborgen voor de grondrechten 
en de fundamentele belangen van de betrokkene biedt;

c) de verwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belan-
gen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon 
indien de betrokkene fysiek of juridisch niet in staat is zijn toe-
stemming te geven;

d) de verwerking wordt verricht door een stichting, een vereniging of 
een andere instantie zonder winstoogmerk die op politiek, levens-
beschouwelijk, godsdienstig of vakbondsgebied werkzaam is, in 
het kader van haar gerechtvaardigde activiteiten en met passende 
waarborgen, mits de verwerking uitsluitend betrekking heeft op 
de leden of de voormalige leden van de instantie of op personen 
die in verband met haar doeleinden regelmatig contact met haar 
onderhouden, en de persoonsgegevens niet zonder de toestem-
ming van de betrokkenen buiten die instantie worden verstrekt;

e) de verwerking heeft betrekking op persoonsgegevens die kenne-
lijk door de betrokkene openbaar zijn gemaakt;

f) de verwerking is noodzakelijk voor de instelling, uitoefening of 
onderbouwing van een rechtsvordering of wanneer gerechten 
handelen in het kader van hun rechtsbevoegdheid;

g) de verwerking is noodzakelijk om redenen van zwaarwegend alge-
meen belang, op grond van Unierecht of lidstatelijk recht, waarbij 
de evenredigheid met het nagestreefde doel wordt gewaarborgd, 
de wezenlijke inhoud van het recht op bescherming van persoons-
gegevens wordt geëerbiedigd en passende en specifieke maatre-
gelen worden getroffen ter bescherming van de grondrechten en 
de fundamentele belangen van de betrokkene;

h) de verwerking is noodzakelijk voor doeleinden van preventieve of 
arbeidsgeneeskunde, voor de beoordeling van de arbeidsgeschikt-
heid van de werknemer, medische diagnosen, het verstrekken van 
gezondheidszorg of sociale diensten of behandelingen dan wel 
het beheren van gezondheidszorgstelsels en -diensten of sociale 

Artikel 8 Voorwaarden voor de toestemming van 
kinderen met betrekking tot diensten van de 
informatiemaatschappij
1. Wanneer artikel 6, lid 1, punt a), van toepassing is 

in verband met een rechtstreeks aanbod van dien-
sten van de informatiemaatschappij aan een kind, is 
de verwerking van persoonsgegevens van een kind 
rechtmatig wanneer het kind ten minste 16 jaar is. 
Wanneer het kind jonger is dan 16 jaar is zulke ver-
werking slechts rechtmatig indien en voor zover de 
toestemming of machtiging tot toestemming in dit verband wordt 
verleend door de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor 
het kind draagt.

 De lidstaten kunnen dienaangaande bij wet voorzien in een lagere 
leeftijd, op voorwaarde dat die leeftijd niet onder 13 jaar ligt.

2. Met inachtneming van de beschikbare technologie doet de verwer-
kingsverantwoordelijke redelijke inspanningen om in dergelijke 
gevallen te controleren of de persoon die de ouderlijke verantwoorde-
lijkheid voor het kind draagt, toestemming heeft gegeven of machti-
ging tot toestemming heeft verleend.

3. Lid 1 laat het algemene overeenkomstenrecht van de lidstaten, zoals 
de regels inzake de geldigheid, de totstandkoming of de gevolgen van 
overeenkomsten ten opzichte van kinderen, onverlet.

Artikel 9 Verwerking van bijzondere categorieën 
van persoonsgegevens
1. Verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, 

politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtui-
gingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking 
van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de 
unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, 
of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele 
gerichtheid zijn verboden.

2. Lid 1 is niet van toepassing wanneer aan een van de onderstaande 
voorwaarden is voldaan:
a) de betrokkene heeft uitdrukkelijke toestemming gegeven voor de 

verwerking van die persoonsgegevens voor een of meer welbe-
paalde doeleinden, behalve indien in Unierecht of lidstatelijk recht 
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op grond van artikel 6, lid 1, alleen worden verwerkt onder toezicht van 
de overheid of indien de verwerking is toegestaan bij Unierechtelijke of 
lidstaatrechtelijke bepalingen die passende waarborgen voor de rechten 
en vrijheden van de betrokkenen bieden. Omvattende registers van straf-
rechtelijke veroordelingen mogen alleen worden bijgehouden onder toe-
zicht van de overheid.

Artikel 11 Verwerking waarvoor identificatie niet is 
vereist
1. Indien de doeleinden waarvoor een verwerkingsverantwoordelijke 

persoonsgegevens verwerkt, niet of niet meer vereisen dat hij een 
betrokkene identificeert, is hij niet verplicht om, uitsluitend om aan 
deze verordening te voldoen, aanvullende gegevens ter identificatie 
van de betrokkene bij te houden, te verkrijgen of te verwerken.

2. Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke in de in lid 1 van dit artikel 
bedoelde gevallen kan aantonen dat hij de betrokkene niet kan iden-
tificeren, stelt hij de betrokkene daarvan indien mogelijk in kennis. In 
dergelijke gevallen zijn de artikelen 15 tot en met 20 niet van toepas-
sing, behalve wanneer de betrokkene, met het oog op de uitoefening 
van zijn rechten uit hoofde van die artikelen, aanvullende gegevens 
verstrekt die het mogelijk maken hem te identificeren.

HOOFDSTUK III  RECHTEN VAN DE BETROKKENE

AFDELING 1 TRANSPARANTIE EN REGELINGEN

Artikel 12 Transparante informatie, communicatie 
en nadere regels voor de uitoefening van de 
rechten van de betrokkene
1. De verwerkingsverantwoordelijke neemt passende 

maatregelen opdat de betrokkene de in de artikelen 
13 en 14 bedoelde informatie en de in de artikelen 15 
tot en met 22 en artikel 34 bedoelde communicatie in 
verband met de verwerking in een beknopte, trans-
parante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke 
vorm en in duidelijke en eenvoudige taal ontvangt, 
in het bijzonder wanneer de informatie specifiek voor 
een kind bestemd is. De informatie wordt schriftelijk 
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stelsels en diensten, op grond van Unierecht of lidstatelijk recht, 
of uit hoofde van een overeenkomst met een gezondheidswerker 
en behoudens de in lid 3 genoemde voorwaarden en waarborgen;

i) de verwerking is noodzakelijk om redenen van algemeen belang 
op het gebied van de volksgezondheid, zoals bescherming tegen 
ernstige grensoverschrijdende gevaren voor de gezondheid of het 
waarborgen van hoge normen inzake kwaliteit en veiligheid van 
de gezondheidszorg en van geneesmiddelen of medische hulp-
middelen, op grond van Unierecht of lidstatelijk recht waarin pas-
sende en specifieke maatregelen zijn opgenomen ter bescherming 
van de rechten en vrijheden van de betrokkene, met name van het 
beroepsgeheim; of

j) de verwerking is noodzakelijk met het oog op archivering in het 
algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of 
statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, op grond 
van Unierecht of lidstatelijk recht, waarbij de evenredigheid met 
het nagestreefde doel wordt gewaarborgd, de wezenlijke inhoud 
van het recht op bescherming van persoonsgegevens wordt 
geëerbiedigd en passende en specifieke maatregelen worden 
getroffen ter bescherming van de grondrechten en de belangen 
van de betrokkene.

3. De in lid 1 bedoelde persoonsgegevens mogen worden verwerkt 
voor de in lid 2, punt h), genoemde doeleinden wanneer die gege-
vens worden verwerkt door of onder de verantwoordelijkheid van 
een beroepsbeoefenaar die krachtens Unierecht of lidstatelijk recht 
of krachtens door nationale bevoegde instanties vastgestelde regels 
aan het beroepsgeheim is gebonden, of door een andere persoon die 
eveneens krachtens Unierecht of lidstatelijk recht of krachtens door 
nationale bevoegde instanties vastgestelde regels tot geheimhouding 
is gehouden.

4. De lidstaten kunnen bijkomende voorwaarden, waaronder beper-
kingen, met betrekking tot de verwerking van genetische gegevens, 
biometrische gegevens of gegevens over gezondheid handhaven of 
invoeren.

Artikel 10 Verwerking van persoonsgegevens betreffende 
strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten
Persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en straf-
bare feiten of daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen mogen 
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 Het is aan de verwerkingsverantwoordelijke om de kennelijk onge-
gronde of buitensporige aard van het verzoek aan te tonen.

6. Onverminderd artikel 11 kan de verwerkingsverantwoordelijke, wan-
neer hij redenen heeft om te twijfelen aan de identiteit van de natuur-
lijke persoon die het verzoek indient als bedoeld in de artikelen 15 tot 
en met 21, om aanvullende informatie vragen die nodig is ter bevesti-
ging van de identiteit van de betrokkene.

7. De krachtens de artikelen 13 en 14 aan betrokkenen te verstrekken 
informatie mag worden verstrekt met gebruikmaking van gestan-
daardiseerde iconen, om de betrokkene een nuttig overzicht, in een 
goed zichtbare, begrijpelijke en duidelijk leesbare vorm, van de voor-
genomen verwerking te bieden. Wanneer de iconen elektronisch wor-
den weergegeven, zijn ze machinaal leesbaar.

8. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 92 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om te bepalen welke informatie de iconen 
dienen weer te geven en via welke procedures de gestandaardiseerde 
iconen tot stand dienen te komen.

AFDELING 2 INFORMATIE EN TOEGANG TOT 
PERSOONSGEGEVENS

Artikel 13 Te verstrekken informatie wanneer 
persoonsgegevens bij de betrokkene worden 
verzameld
1. Wanneer persoonsgegevens betreffende een betrokkene bij die per-

soon worden verzameld, verstrekt de verwerkingsverantwoordelijke 
de betrokkene bij de verkrijging van de persoonsgegevens al de vol-
gende informatie:
a) de identiteit en de contactgegevens van de verwerkingsverant-

woordelijke en, in voorkomend geval, van de vertegenwoordiger 
van de verwerkingsverantwoordelijke;

b) in voorkomend geval, de contactgegevens van de functionaris 
voor gegevensbescherming;

c) de verwerkingsdoeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn 
bestemd, alsook de rechtsgrond voor de verwerking;

d) de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoorde-
lijke of van een derde, indien de verwerking op artikel 6, lid 1, punt 
f), is gebaseerd;
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of met andere middelen, met inbegrip van, indien dit passend is, elek-
tronische middelen, verstrekt. Indien de betrokkene daarom verzoekt, 
kan de informatie mondeling worden meegedeeld, op voorwaarde 
dat de identiteit van de betrokkene met andere middelen bewezen is.

2. De verwerkingsverantwoordelijke faciliteert de uitoefening van de 
rechten van de betrokkene uit hoofde van de artikelen 15 tot en met 
22. In de in artikel 11, lid 2, bedoelde gevallen mag de verwerkingsver-
antwoordelijke niet weigeren gevolg te geven aan het verzoek van de 
betrokkene om diens rechten uit hoofde van de artikelen 15 tot en met 
22 uit te oefenen, tenzij de verwerkingsverantwoordelijke aantoont 
dat hij niet in staat is de betrokkene te identificeren.

3. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene onverwijld 
en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek 
krachtens de artikelen 15 tot en met 22 informatie over het gevolg dat 
aan het verzoek is gegeven. Afhankelijk van de complexiteit van de 
verzoeken en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig 
met nog eens twee maanden worden verlengd. De verwerkingsver-
antwoordelijke stelt de betrokkene binnen één maand na ontvangst 
van het verzoek in kennis van een dergelijke verlenging. Wanneer de 
betrokkene zijn verzoek elektronisch indient, wordt de informatie 
indien mogelijk elektronisch verstrekt, tenzij de betrokkene anders-
zins verzoekt.

4. Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke geen gevolg geeft aan het 
verzoek van de betrokkene, deelt hij deze laatste onverwijld en uiter-
lijk binnen één maand na ontvangst van het verzoek mee waarom 
het verzoek zonder gevolg is gebleven, en informeert hij hem over de 
mogelijkheid om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autori-
teit en beroep bij de rechter in te stellen.

5. Het verstrekken van de in de artikelen 13 en 14 bedoelde informatie, 
en het verstrekken van de communicatie en het treffen van de maatre-
gelen bedoeld in de artikelen 15 tot en met 22 en artikel 34 geschieden 
kosteloos. Wanneer verzoeken van een betrokkene kennelijk onge-
grond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karak-
ter, mag de verwerkingsverantwoordelijke ofwel:
a) een redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de admi-

nistratieve kosten waarmee het verstrekken van de gevraagde 
informatie of communicatie en het treffen van de gevraagde 
maatregelen gepaard gaan; ofwel

b) weigeren gevolg te geven aan het verzoek.



88 89

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

3. Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke voornemens is de per-
soonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan dat 
waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, verstrekt de verwer-
kingsverantwoordelijke de betrokkene vóór die verdere verwerking 
informatie over dat andere doel en alle relevante verdere informatie 
als bedoeld in lid 2.

4. De leden 1, 2 en 3 zijn niet van toepassing wanneer en voor zover de 
betrokkene reeds over de informatie beschikt.

Artikel 14 Te verstrekken informatie wanneer de 
persoonsgegevens niet van de betrokkene zijn 
verkregen
1. Wanneer persoonsgegevens niet van de betrokkene zijn verkregen, 

verstrekt de verwerkingsverantwoordelijke de betrokkene de vol-
gende informatie:
a) de identiteit en de contactgegevens van de verwerkingsver 

antwoordelijke en, in voorkomend geval, van de vertegenwoordi-
ger van de verwerkingsverantwoordelijke;

b) in voorkomend geval, de contactgegevens van de functionaris 
voor gegevensbescherming;

c) de verwerkingsdoeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn 
bestemd, en de rechtsgrond voor de verwerking;

d) de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
e) in voorkomend geval, de ontvangers of categorieën van ontvan-

gers van de persoonsgegevens;
f) in voorkomend geval, dat de verwerkingsverantwoordelijke het 

voornemen heeft de persoonsgegevens door te geven aan een 
ontvanger in een derde land of aan een internationale organisa-
tie; of er al dan niet een adequaatheidsbesluit van de Commissie 
bestaat; of, in het geval van de in artikel 46, artikel 47 of artikel 
49, lid 1, tweede alinea, bedoelde doorgiften, welke de passende 
of geschikte waarborgen zijn, hoe er een kopie van kan worden 
verkregen of waar ze kunnen worden geraadpleegd.

2. Naast de in lid 1 bedoelde informatie verstrekt de verwerkings-verant-
woordelijke de betrokkene de volgende informatie om ten overstaan 
van de betrokkene een behoorlijke en transparante verwerking te 
waarborgen:
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d) in voorkomend geval, de ontvangers of categorieën van ontvan-
gers van de persoonsgegevens;

e) in voorkomend geval, dat de verwerkingsverantwoordelijke het 
voornemen heeft de persoonsgegevens door te geven aan een 
derde land of een internationale organisatie; of er al dan niet 
een adequaatheidsbesluit van de Commissie bestaat; of, in het 
geval van in artikel 46, artikel 47 of artikel 49, lid 1, tweede alinea, 
bedoelde doorgiften, welke de passende of geschikte waarborgen 
zijn, hoe er een kopie van kan worden verkregen of waar ze kun-
nen worden geraadpleegd.

2. Naast de in lid 1 bedoelde informatie verstrekt de verwerkingsver-
antwoordelijke de betrokkene bij de verkrijging van de persoonsge-
gevens de volgende aanvullende informatie om een behoorlijke en 
transparante verwerking te waarborgen:
a) de periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden 

opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria ter bepaling 
van die termijn;

b) dat de betrokkene het recht heeft de verwerkingsverantwoorde-
lijke te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van de 
persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwer-
king, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en 
het recht op gegevensoverdraagbaarheid;

c) wanneer de verwerking op artikel 6, lid 1, punt a), of artikel 9, lid 
2, punt a), is gebaseerd, dat de betrokkene het recht heeft de toe-
stemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet 
aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toe-
stemming vóór de intrekking daarvan;

d) dat de betrokkene het recht heeft klacht in te dienen bij een toe-
zichthoudende autoriteit;

e) of de verstrekking van persoonsgegevens een wettelijke of con-
tractuele verplichting is dan wel een noodzakelijke voorwaarde 
om een overeenkomst te sluiten, en of de betrokkene verplicht is 
de persoonsgegevens te verstrekken en wat de mogelijke gevol-
gen zijn wanneer deze gegevens niet worden verstrekt;

f) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip 
van de in artikel 22, leden 1 en 4, bedoelde profilering, en, ten 
minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende 
logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die ver-
werking voor de betrokkene.
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kingsverantwoordelijke de betrokkene vóór die verdere verwerking 
informatie over dat andere doel en alle relevante verdere informatie 
als bedoeld in lid 2.

5. De leden 1 tot en met 4 zijn niet van toepassing wanneer en voor 
zover:
a) de betrokkene reeds over de informatie beschikt;
b) het verstrekken van die informatie onmogelijk blijkt of onevenre-

dig veel inspanning zou vergen, in het bijzonder bij verwerking met 
het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk 
of historisch onderzoek of statistische doeleinden, behoudens de 
in artikel 89, lid 1, bedoelde voorwaarden en waarborgen, of voor 
zover de in lid 1 van dit artikel bedoelde verplichting de verwezen-
lijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt 
te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen. In derge-
lijke gevallen neemt de verwerkingsverantwoordelijke passende 
maatregelen om de rechten, de vrijheden en de gerechtvaardigde 
belangen van de betrokkene te beschermen, waaronder het open-
baar maken van de informatie;

c) het verkrijgen of verstrekken van de gegevens uitdrukkelijk is 
voorgeschreven bij Unierecht of lidstatelijk recht die op de verwer-
kingsverantwoordelijke van toepassing is en dat recht voorziet in 
passende maatregelen om de gerechtvaardigde belangen van de 
betrokkene te beschermen; of

d) de persoonsgegevens vertrouwelijk moeten blijven uit hoofde 
van een beroepsgeheim in het kader van Unierecht of lidstatelijke 
recht, waaronder een statutaire geheimhoudingsplicht.

Artikel 15 Recht van inzage van de betrokkene
1. De betrokkene heeft het recht om van de verwer-

kingsverantwoordelijke uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet 
verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat 
het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens en van 
de volgende informatie:
a) de verwerkingsdoeleinden;
b) de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
c) de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de per-

soonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvan-
gers in derde landen of internationale organisaties;
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a) de periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden 
opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die ter-
mijn te bepalen;

b) de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoorde-
lijke of van een derde, indien de verwerking op artikel 6, lid 1, punt 
f), is gebaseerd;

c) dat de betrokkene het recht heeft de verwerkingsverantwoor-
delijke te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van 
persoonsgegevens of om beperking van de hem betreffende 
verwerking, alsmede het recht tegen verwerking van bezwaar te 
maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid;

d) wanneer verwerking op artikel 6, lid 1, punt a) of artikel 9, lid 2, 
punt a), is gebaseerd, dat de betrokkene het recht heeft de toe-
stemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet 
aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toe-
stemming vóór de intrekking daarvan;

e) dat de betrokkene het recht heeft klacht in te dienen bij een toe-
zichthoudende autoriteit;

f) de bron waar de persoonsgegevens vandaan komen, en in voorko-
mend geval, of zij afkomstig zijn van openbare bronnen;

g) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip 
van de in artikel 22, leden 1 en 4, bedoelde profilering, en, ten 
minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende 
logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die ver-
werking voor de betrokkene.

3. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de in de leden 1 en 2 
bedoelde informatie:
a) binnen een redelijke termijn, maar uiterlijk binnen één maand na 

de verkrijging van de persoonsgegevens, afhankelijk van de con-
crete omstandigheden waarin de persoonsgegevens worden ver-
werkt;

b) indien de persoonsgegevens zullen worden gebruikt voor commu-
nicatie met de betrokkene, uiterlijk op het moment van het eerste 
contact met de betrokkene; of

c) indien verstrekking van de gegevens aan een andere ontvanger 
wordt overwogen, uiterlijk op het tijdstip waarop de persoonsge-
gevens voor het eerst worden verstrekt.

4. Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke voornemens is de per-
soonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan dat 
waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen, verstrekt de verwer-
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onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aan-
vullende verklaring te verstrekken.

Artikel 17 Recht op gegevenswissing (“recht op 
vergetelheid”)
1. De betrokkene heeft het recht van de verwerkings-

verantwoordelijke zonder onredelijke vertraging 
wissing van hem betreffende persoonsgegevens 
te verkrijgen en de verwerkingsverantwoordelijke 
is verplicht persoonsgegevens zonder onredelijke 
vertraging te wissen wanneer een van de volgende 
gevallen van toepassing is:
a) de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor 

de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of 
anderszins verwerkt;

b) de betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking over-
eenkomstig artikel 6, lid 1, punt a), of artikel 9, lid 2, punt a), berust, 
in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;

c) de betrokkene maakt overeenkomstig artikel 21, lid 1 bezwaar 
tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende 
gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of de betrokkene 
maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 
2;

d) de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
e) de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan 

een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wette-
lijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;

f) de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod 
van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 
8, lid 1.

2. Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens 
openbaar heeft gemaakt en overeenkomstig lid 1 verplicht is de 
persoonsgegevens te wissen, neemt hij, rekening houdend met de 
beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatrege-
len, waaronder technische maatregelen, om verwerkingsverantwoor-
delijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te 
stellen dat de betrokkene de verwerkingsverantwoordelijken heeft 
verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die 
persoonsgegevens te wissen.

€ 0 - € 20.000.000 of 4%
wereldwijde jaaromzet

De betrokkene heeft 
het recht om bepaalde 

gegevens te laten 
verwijderen en soms 

het recht om vergeten 
te worden, zoals bij 

zoekmachines. 

d) indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgege-
vens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat 
niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;

e) dat de betrokkene het recht heeft de verwerkingsverantwoorde-
lijke te verzoeken dat persoonsgegevens worden gerectificeerd 
of gewist, of dat de verwerking van hem betreffende persoons-
gegevens wordt beperkt, alsmede het recht tegen die verwerking 
bezwaar te maken;

f) dat de betrokkene het recht heeft klacht in te dienen bij een toe-
zichthoudende autoriteit;

g) wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden 
verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van die gege-
vens;

h) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip 
van de in artikel 22, leden 1 en 4, bedoelde profilering, en, ten 
minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende 
logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die ver-
werking voor de betrokkene.

2. Wanneer persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land 
of een internationale organisatie, heeft de betrokkene het recht in 
kennis te worden gesteld van de passende waarborgen overeenkom-
stig artikel 46 inzake de doorgifte.

3. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene een kopie 
van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Indien de betrokkene 
om bijkomende kopieën verzoekt, kan de verwerkingsverantwoor-
delijke op basis van de administratieve kosten een redelijke vergoe-
ding aanrekenen. Wanneer de betrokkene zijn verzoek elektronisch 
indient, en niet om een andere regeling verzoekt, wordt de informatie 
in een gangbare elektronische vorm verstrekt.

4. Het in lid 3 bedoelde recht om een kopie te verkrijgen, doet geen 
afbreuk aan de rechten en vrijheden van anderen.

AFDELING 3 RECTIFICATIE EN WISSING VAN GEGEVENS

Artikel 16 Recht op rectificatie
De betrokkene heeft het recht om van de verwerkings-
verantwoordelijke onverwijld rectificatie van hem betreffende onjuiste 
persoonsgegevens te verkrijgen. Met inachtneming van de doeleinden 
van de verwerking heeft de betrokkene het recht vervollediging van 
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2. Wanneer de verwerking op grond van lid 1 is beperkt, worden per-
soonsgegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts ver-
werkt met toestemming van de betrokkene of voor de instelling, 
uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescher-
ming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtsper-
soon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of 
voor een lidstaat.

3. Een betrokkene die overeenkomstig lid 1 een beperking van de ver-
werking heeft verkregen, wordt door de verwerkingsverantwoorde-
lijke op de hoogte gebracht voordat de beperking van de verwerking 
wordt opgeheven.

Artikel 19 Kennisgevingsplicht inzake 
rectificatie of wissing van persoonsgegevens of 
verwerkingsbeperking
De verwerkingsverantwoordelijke stelt iedere ontvan-
ger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis 
van elke rectificatie of wissing van persoonsgegevens of 
beperking van de verwerking overeenkomstig artikel 16, 
artikel 17, lid 1, en artikel 18, tenzij dit onmogelijk blijkt of 
onevenredig veel inspanning vergt. De verwerkingsver-
antwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over 
deze ontvangers indien de betrokkene hierom verzoekt.

Artikel 20 Recht op overdraagbaarheid van 
gegevens
1. De betrokkene heeft het recht de hem betreffende 

persoonsgegevens, die hij aan een verwerkings-
verantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestruc-
tureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te 
verkrijgen, en hij heeft het recht die gegevens aan 
een andere verwerkings-verantwoordelijke over te 
dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de 
verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoons-
gegevens waren verstrekt, indien:
a) de verwerking berust op toestemming uit hoofde 

van artikel 6, lid 1, punt a), of artikel 9, lid 2, punt a), of op een over-
eenkomst uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt b); en

b) de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.
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3. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing voor zover verwerking nodig 
is:
a) voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en 

informatie;
b) voor het nakomen van een in een het Unierecht of het lidstatelijke 

recht neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting die op de 
verwerkingsverantwoordelijke rust, of voor het vervullen van een 
taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar 
gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend;

c) om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezond-
heid overeenkomstig artikel 9, lid 2, punten h) en i), en artikel 9, lid 
3;

d) met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschap-
pelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeen-
komstig artikel 89, lid 1, voor zover het in lid 1 bedoelde recht de 
verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk 
dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen;

e) voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechts-
vordering.

Artikel 18 Recht op beperking van de verwerking
1. De betrokkene heeft het recht van de verwerkings-

verantwoordelijke de beperking van de verwerking te verkrijgen 
indien een van de volgende elementen van toepassing is:
a) de juistheid van de persoonsgegevens door de betrokkene wordt 

betwist, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoorde-
lijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te contro-
leren;

b) de verwerking onrechtmatig is en de betrokkene zich tegen het 
wissen van de persoonsgegevens verzet en in de plaats daarvan 
om beperking van het gebruik ervan verzoekt;

c) de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens niet meer 
nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene 
deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing 
van een rechtsvordering;

d) de betrokkene overeenkomstig artikel 21, lid 1, bezwaar heeft 
gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op 
de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsver-
antwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.
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5. In het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschap-
pij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, mag de betrokkene zijn 
recht van bezwaar uitoefenen via geautomatiseerde procedés waarbij 
wordt gebruikgemaakt van technische specificaties.

6. Wanneer persoonsgegevens overeenkomstig artikel 89, lid 1, met 
het oog op wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische 
doeleinden worden verwerkt, heeft de betrokkene het recht om met 
zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken 
tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, tenzij 
de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van 
algemeen belang.

Artikel 22 Geautomatiseerde individuele 
besluitvorming, waaronder profilering
1. De betrokkene heeft het recht niet te worden onderworpen aan een 

uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, 
gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden 
of dat hem anderszins in aanmerkelijke mate treft.

2. Lid 1 geldt niet indien het besluit:
a) noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een 

overeenkomst tussen de betrokkene en een verwerkingsverant-
woordelijke;

b) is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepa-
ling die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is en 
die ook voorziet in passende maatregelen ter bescherming van 
de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de 
betrokkene; of

c) berust op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.
3. In de in lid 2, punten a) en c), bedoelde gevallen treft de verwerkings-

verantwoordelijke passende maatregelen ter bescherming van de 
rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrok-
kene, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van 
de verwerkingsverantwoordelijke, het recht om zijn standpunt ken-
baar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.

4. De in lid 2 bedoelde besluiten worden niet gebaseerd op de in artikel 9, 
lid 1, bedoelde bijzondere categorieën van persoonsgegevens, tenzij 
artikel 9, lid 2, punt a) of g), van toepassing is en er passende maat-
regelen ter bescherming van de gerechtvaardigde belangen van de 
betrokkene zijn getroffen.
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2. Bij de uitoefening van zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid uit 
hoofde van lid 1 heeft de betrokkene het recht dat de persoons-gege-
vens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van de ene verwer-
kingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden.

3. De uitoefening van het in lid 1 van dit artikel bedoelde recht laat artikel 
17 onverlet. Dat recht geldt niet voor de verwerking die noodzakelijk is 
voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak 
in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de 
verwerkingsverantwoordelijke is verleend.

4. Het in lid 1 bedoelde recht doet geen afbreuk aan de rechten en vrijhe-
den van anderen.

AFDELING 4 RECHT VAN BEZWAAR EN GEAUTOMATISEERDE 
INDIVIDUELE BESLUITVORMING

Artikel 21 Recht van bezwaar
1. De betrokkene heeft te allen tijde het recht om 

vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen 
bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende per-
soonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, punt e) of f), van artikel 6, 
lid 1, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. De ver-
werkings-verantwoordelijke staakt de verwerking van de persoons-
gegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de 
verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten 
en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instel-
ling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

2. Wanneer persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing wor-
den verwerkt, heeft de betrokkene te allen tijde het recht bezwaar te 
maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens 
voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking 
heeft op direct marketing.

3. Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen verwerking ten 
behoeve van directe marketing, worden de persoonsgegevens niet 
meer voor deze doeleinden verwerkt.

4. Het in de leden 1 en 2 bedoelde recht wordt uiterlijk op het moment 
van het eerste contact met de betrokkene uitdrukkelijk onder de aan-
dacht van de betrokkene gebracht en duidelijk en gescheiden van 
enige andere informatie weergegeven.
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2. De in lid 1 bedoelde wettelijke maatregelen bevatten met name spe-
cifieke bepalingen met betrekking tot, in voorkomend geval, ten min-
ste:
a) de doeleinden van de verwerking of van de categorieën van ver-

werking, 
b) de categorieën van persoonsgegevens;
c) het toepassingsgebied van de ingevoerde beperkingen,
d) de waarborgen ter voorkoming van misbruik of onrechtmatige 

toegang of doorgifte, 
e) de specificatie van de verwerkingsverantwoordelijke of de catego-

rieën van verwerkingsverantwoordelijken,
f) de opslagperiodes en de toepasselijke waarborgen, rekening hou-

dend met de aard, de omvang en de doeleinden van de verwerking 
of van de categorieën van verwerking,

g) de risico’s voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen, en
h) het recht van betrokkenen om van de beperking op de hoogte te 

worden gesteld, tenzij dit afbreuk kan doen aan het doel van de 
beperking.

HOOFDSTUK IV VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE 
EN VERWERKER

AFDELING 1 ALGEMENE VERPLICHTINGEN

Artikel 24 Verantwoordelijkheid van de 
verwerkingsverantwoordelijke
1. Rekening houdend met de aard, de omvang, de context en het doel 

van de verwerking, alsook met de qua waarschijnlijkheid en ernst uit-
eenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van natuurlijke per-
sonen, treft de verwerkingsverantwoordelijke passende technische en 
organisatorische maatregelen om te waarborgen en te kunnen aan-
tonen dat de verwerking in overeenstemming met deze verordening 
wordt uitgevoerd. Die maatregelen worden geëvalueerd en indien 
nodig geactualiseerd.

2. Wanneer zulks in verhouding staat tot de verwerkingsactiviteiten, 
omvatten de in lid 1 bedoelde maatregelen een passend gegevens-be-
schermingsbeleid dat door de verwerkingsverantwoordelijke wordt 
uitgevoerd.

AFDELING 5 BEPERKINGEN

Artikel 23 Beperkingen
1. De reikwijdte van de verplichtingen en rechten als bedoeld in de arti-

kelen 12 tot en met 22 en artikel 34, alsmede in artikel 5 kan, voor 
zover de bepalingen van die artikelen overeenstemmen met de rech-
ten en verplichtingen als bedoeld in de artikelen 12 tot en met 20, 
worden beperkt door middel van Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke 
bepalingen die op de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker 
van toepassing zijn, op voorwaarde dat die beperking de wezenlijke 
inhoud van de grondrechten en fundamentele vrijheden onverlet laat 
en in een democratische samenleving een noodzakelijke en evenre-
dige maatregel is ter waarborging van:
a) de nationale veiligheid;
b) landsverdediging;
c) de openbare veiligheid;
d) de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van 

strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, met inbegrip 
van de bescherming tegen en de voorkoming van gevaren voor de 
openbare veiligheid;

e) andere belangrijke doelstellingen van algemeen belang van de 
Unie of van een lidstaat, met name een belangrijk economisch 
of financieel belang van de Unie of van een lidstaat, met inbegrip 
van monetaire, budgettaire en fiscale aangelegenheden, volksge-
zondheid en sociale zekerheid;

f) de bescherming van de onafhankelijkheid van de rechter en 
gerechtelijke procedures;

g) de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van 
schendingen van de beroepscodes voor gereglementeerde beroe-
pen;

h) een taak op het gebied van toezicht, inspectie of regelgeving die 
verband houdt, al is het incidenteel, met de uitoefening van het 
openbaar gezag in de in de punten a), b, c), d), e) en g) bedoelde 
gevallen;

i) de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden 
van anderen;

j) de inning van civielrechtelijke vorderingen.
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Artikel 26 Gezamenlijke 
verwerkingsverantwoordelijken
1. Wanneer twee of meer verwerkingsverantwoordelijken gezamenlijk 

de doeleinden en middelen van de verwerking bepalen, zijn zij geza-
menlijke verwerkingsverantwoordelijken. Zij stellen op transparante 
wijze hun respectieve verantwoordelijkheden voor de nakoming van 
de verplichtingen uit hoofde van deze verordening vast, met name 
met betrekking tot de uitoefening van de rechten van de betrok-
kene en hun respectieve verplichtingen om de in de artikelen 13 en 14 
bedoelde informatie te verstrekken, door middel van een onderlinge 
regeling, tenzij en voor zover de respectieve verantwoordelijkheden 
van de verwerkingsverantwoordelijken zijn vastgesteld bij een Unie-
rechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling die op de verwerkingsver-
antwoordelijken van toepassing is. In de regeling kan een contactpunt 
voor betrokkenen worden aangewezen.

2. Uit de in lid 1 bedoelde regeling blijkt duidelijk welke rol de gezamen-
lijke verwerkingsverantwoordelijken respectievelijk vervullen, en wat 
hun respectieve verhouding met de betrokkenen is. De wezenlijke 
inhoud van de regeling wordt aan de betrokkene beschikbaar gesteld.

3. Ongeacht de voorwaarden van de in lid 1 bedoelde regeling, kan de 
betrokkene zijn rechten uit hoofde van deze verordening met betrek-
king tot en jegens iedere verwerkingsverantwoordelijke uitoefenen.

Artikel 27 Vertegenwoordigers van niet in de Unie 
gevestigde verwerkingsverantwoordelijken of 
verwerkers
1. Wanneer artikel 3, lid 2, van toepassing is, wijst 

de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker 
schriftelijk een vertegenwoordiger in de Unie aan.

2. Deze verplichting geldt niet voor:
a) incidentele verwerking die geen grootschalige 

verwerking van bijzondere categorieën van per-
soonsgegevens als bedoeld in artikel 9, lid 1, 
betreft noch verwerking van persoonsgegevens 
die verband houden met strafrechtelijke veroor-
delingen en strafbare feiten als bedoeld in artikel 10, en waarbij de 
kans gering is dat zij een risico inhoudt voor de rechten en vrijhe-
den van natuurlijke personen, rekening houdend met de aard, de 
context, de omvang en de verwerkingsdoeleinden; of

€ 0 - € 10.000.000 of 2%
wereldwijde jaaromzet

3. Het aansluiten bij goedgekeurde gedragscodes als bedoeld artikel 40 
of goedgekeurde certificeringsmechanismen als bedoeld in artikel 42 
kan worden gebruikt als element om aan te tonen dat de verplichtin-
gen van de verwerkingsverantwoordelijke zijn nagekomen.

Artikel 25 Gegevensbescherming door ontwerp en 
door standaardinstellingen
1. Rekening houdend met de stand van de techniek, de 

uitvoeringskosten, en de aard, de omvang, de con-
text en het doel van de verwerking alsook met de 
qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s 
voor de rechten en vrijheden van natuurlijke perso-
nen welke aan de verwerking zijn verbonden, treft de 
verwerkingsverantwoordelijke, zowel bij de bepaling 
van de verwerkingsmiddelen als bij de verwerking 
zelf, passende technische en organisatorische maat-
regelen, zoals pseudonimisering, die zijn opgesteld 
met als doel de gegevensbeschermingsbeginselen, zoals minimale 
gegevensverwerking, op een doeltreffende manier uit te voeren en de 
nodige waarborgen in de verwerking in te bouwen ter naleving van de 
voorschriften van deze verordening en ter bescherming van de rech-
ten van de betrokkenen.

2. De verwerkingsverantwoordelijke treft passende technische en orga-
nisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat in beginsel alleen 
persoonsgegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn voor elk 
specifiek doel van de verwerking. Die verplichting geldt voor de hoe-
veelheid verzamelde persoonsgegevens, de mate waarin zij worden 
verwerkt, de periode waarin zij worden opgeslagen en de toegan-
kelijkheid daarvan. Deze maatregelen zorgen met name ervoor dat 
persoonsgegevens in beginsel niet zonder menselijke tussenkomst 
voor een onbeperkt aantal natuurlijke personen toegankelijk worden 
gemaakt.

3. Een overeenkomstig artikel 42 goedgekeurd certificeringsmecha-
nisme kan worden gebruikt als element om aan te tonen dat aan de 
voorschriften van de leden 1 en 2 van dit artikel is voldaan.
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persoonsgegevens en de categorieën van betrokkenen,en de rech-
ten en verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke worden 
omschreven. Die overeenkomst of andere rechtshandeling bepaalt 
met name dat de verwerker:
a) de persoonsgegevens uitsluitend verwerkt op basis van schrif-

telijke instructies van de verwerkingsverantwoordelijke, onder 
meer met betrekking tot doorgiften van persoonsgegevens aan 
een derde land of een internationale organisatie, tenzij een op de 
verwerker van toepassing zijnde Unierechtelijke of lidstaatrech-
telijke bepaling hem tot verwerking verplicht; in dat geval stelt de 
verwerker de verwerkingsverantwoordelijke, voorafgaand aan de 
verwerking, in kennis van dat wettelijk voorschrift, tenzij die wet-
geving deze kennisgeving om gewichtige redenen van algemeen 
belang verbiedt;

b) waarborgt dat de tot het verwerken van de persoonsgegevens 
gemachtigde personen zich ertoe hebben verbonden vertrouwe-
lijkheid in acht te nemen of door een passende wettelijke verplich-
ting van vertrouwelijkheid zijn gebonden;

c) alle overeenkomstig artikel 32 vereiste maatregelen neemt;
d) aan de in de leden 2 en 4 bedoelde voorwaarden voor het in dienst 

nemen van een andere verwerker voldoet;
e) rekening houdend met de aard van de verwerking, de verwer-

kingsverantwoordelijke door middel van passende technische 
en organisatorische maatregelen, voor zover mogelijk, bijstand 
verleent bij het vervullen van diens plicht om verzoeken om uitoe-
fening van de in hoofdstuk III vastgestelde rechten van de betrok-
kene te beantwoorden;

f) rekening houdend met de aard van de verwerking en de hem ter 
beschikking staande informatie de verwerkingsverantwoordelijke 
bijstand verleent bij het doen nakomen van de verplichtingen uit 
hoofde van de artikelen 32 tot en met 36;

g) na afloop van de verwerkingsdiensten, naargelang de keuze van 
de verwerkingsverantwoordelijke, alle persoonsgegevens wist of 
deze aan hem terugbezorgt, en bestaande kopieën verwijdert, 
tenzij opslag van de persoonsgegevens Unierechtelijk of lidstaat-
rechtelijk is verplicht;

h) de verwerkingsverantwoordelijke alle informatie ter beschikking 
stelt die nodig is om de nakoming van de in dit artikel neergelegde 
verplichtingen aan te tonen en audits, waaronder inspecties, door 
de verwerkingsverantwoordelijke of een door de verwerkingsver-

De bewerker heet 
voortaan verwerker en 

ook nu is een bewerkers-
overeenkomst nodig. De 
verantwoordelijke heet 

voortaan verwerkingsver-
antwoordelijke.

b) een overheidsinstantie of overheidsorgaan.
3. De vertegenwoordiger is gevestigd in een van de lidstaten waar zich 

de betrokkenen bevinden wier persoonsgegevens in verband met het 
hun aanbieden van goederen of diensten worden verwerkt, of wier 
gedrag wordt geobserveerd.

4. Teneinde de naleving van deze verordening te waarborgen, wordt 
de vertegenwoordiger door de verwerkingsverantwoordelijke of 
de verwerker gemachtigd om naast hem of in zijn plaats te worden 
benaderd, meer bepaald door de toezichthoudende autoriteiten en 
betrokkenen, over alle met de verwerking verband houdende aange-
legenheden.

5. Het feit dat de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker een 
vertegenwoordiger aanwijzen, doet niet af aan de mogelijkheid om 
tegen de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker zelf vorderin-
gen in te stellen.

Artikel 28 Verwerker
1. Wanneer een verwerking namens een verwerkings-

verantwoordelijke wordt verricht, doet de verwer-
kingsverantwoordelijke uitsluitend een beroep op 
verwerkers die afdoende garanties met betrekking 
tot het toepassen van passende technische en orga-
nisatorische maatregelen bieden opdat de verwer-
king aan de vereisten van deze verordening voldoet 
en de bescherming van de rechten van de betrok-
kene is gewaarborgd.

2. De verwerker neemt geen andere verwerker in dienst 
zonder voorafgaande specifieke of algemene schrif-
telijke toestemming van de verwerkingsverantwoordelijke. In het 
geval van algemene schriftelijke toestemming licht de verwerker de 
verwerkingsverantwoordelijke in over beoogde veranderingen inzake 
de toevoeging of vervanging van andere verwerkers, waarbij de ver-
werkingsverantwoordelijke de mogelijkheid wordt geboden tegen 
deze veranderingen bezwaar te maken.

3. De verwerking door een verwerker wordt geregeld in een overeen-
komst of andere rechtshandeling krachtens het Unierecht of het 
lidstatelijke recht die de verwerker ten aanzien van de verwerkings-
verantwoordelijke bindt, en waarin het onderwerp en de duur van 
de verwerking, de aard en het doel van de verwerking, het soort 
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9. De in de leden 3 en 4 bedoelde overeenkomst of andere rechtshande-
ling wordt in schriftelijke vorm, waaronder elektronische vorm, opge-
steld.

10. Indien een verwerker in strijd met deze verordening de doeleinden en 
middelen van een verwerking bepaalt, wordt die verwerker onvermin-
derd de artikelen 82, 83 en 84 met betrekking tot die verwerking als de 
verwerkingsverantwoordelijke beschouwd.

Artikel 29 Verwerking onder gezag van de 
verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker
De verwerker en eenieder die onder het gezag van de verwerkings-
verantwoordelijke of van de verwerker handelt en toegang heeft tot 
persoonsgegevens, verwerkt deze uitsluitend in opdracht van de verwer-
kingsverant-woordelijke, tenzij hij Unierechtelijk of lidstaatrechtelijk tot 
de verwerking gehouden is.

Artikel 30 Register van de verwerkingsactiviteiten
1. De verwerkingsverantwoordelijken en, in voorko-

mend geval, de vertegenwoordiger van de verwerkingsverantwoorde-
lijke houdt een register van de verwerkingsactiviteiten die onder hun 
verantwoordelijkheid plaatsvinden. Dat register bevat alle volgende 
gegevens:
a) de naam en de contactgegevens van de verwerkings-verantwoor-

delijke en eventuele gezamenlijke verwerkings-verantwoordelij-
ken, en, in voorkomend geval, van de vertegenwoordiger van de 
verwerkingsverantwoordelijke en van de functionaris voor gege-
vensbescherming;

b) de verwerkingsdoeleinden;
c) een beschrijving van de categorieën van betrokkenen en van de 

categorieën van persoonsgegevens;
d) de categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn 

of zullen worden verstrekt, onder meer ontvangers in derde lan-
den of internationale organisaties;

e) indien van toepassing, doorgiften van persoonsgegevens aan een 
derde land of een internationale organisatie, met inbegrip van de 
vermelding van dat derde land of die internationale organisatie en, 
in geval van de in artikel 49, lid 1, tweede alinea, bedoelde doorgif-
ten, de documenten inzake de passende waarborgen;
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antwoordelijke gemachtigde controleur mogelijk maakt en eraan 
bijdraagt.

Waar het gaat om de eerste alinea, punt h), stelt de verwerker de verwer-
kingsverantwoordelijke onmiddellijk in kennis indien naar zijn mening een 
instructie inbreuk oplevert op deze verordening of op andere Unierechte-
lijke of lidstaatrechtelijke bepalingen inzake gegevensbescherming.
4. Wanneer een verwerker een andere verwerker in dienst neemt om 

voor rekening van de verwerkingsverantwoordelijke specifieke ver-
werkingsactiviteiten te verrichten, worden aan deze andere verwerker 
bij een overeenkomst of een andere rechtshandeling krachtens Unie-
recht of lidstatelijk recht dezelfde verplichtingen inzake gegevensbe-
scherming opgelegd als die welke in de in lid 3 bedoelde overeenkomst 
of andere rechtshandeling tussen de verwerkingsverant-woordelijke 
en de verwerker zijn opgenomen, met name de verplichting afdoende 
garanties met betrekking tot het toepassen van passende technische 
en organisatorische maatregelen te bieden opdat de verwerking aan 
het bepaalde in deze verordening voldoet. Wanneer de andere ver-
werker zijn verplichtingen inzake gegevensbescherming niet nakomt, 
blijft de eerste verwerker ten aanzien van de verwerkingsverantwoor-
delijke volledig aansprakelijk voor het nakomen van de verplichtingen 
van die andere verwerker.

5. Het aansluiten bij een goedgekeurde gedragscode als bedoeld in arti-
kel 40 of een goedgekeurd certificeringsmechanisme als bedoeld in 
artikel 42 kan worden gebruikt als element om aan te tonen dat vol-
doende garanties als bedoeld in de leden 1 en 4 van dit artikel worden 
geboden.

6. Onverminderd een individuele overeenkomst tussen de verwerkings-
verantwoordelijke en de verwerker kan de in de leden 3 en 4 van dit 
artikel bedoelde overeenkomst of andere rechtshandeling geheel of 
ten dele gebaseerd zijn op de in de leden 7 en 8 van dit artikel bedoelde 
standaardcontractbepalingen, ook indien zij deel uitmaken van de 
certificering die door een verwerkingsverantwoordelijke of verwerker 
uit hoofde van de artikelen 42 en 43 is verleend.

7. De Commissie kan voor de in de leden 3 en 4 van dit artikel genoemde 
aangelegenheden en volgens de in artikel 93, lid 2, bedoelde onder-
zoeksprocedure standaardcontractbepalingen vaststellen.

8. Een toezichthoudende autoriteit kan voor de in de leden 3 en 4 van 
dit artikel genoemde aangelegenheden en volgens het in artikel 63 
bedoelde coherentiemechanisme standaardcontractbepalingen 
opstellen.
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Artikel 31 Medewerking met de toezichthoudende 
autoriteit
De verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker en, in voorkomend 
geval, hun vertegenwoordigers, werken desgevraagd samen met de toe-
zichthoudende autoriteit bij het vervullen van haar taken.

AFDELING 2 PERSOONSGEGEVENSBEVEILIGING

Artikel 32 Beveiliging van de verwerking
1. Rekening houdend met de stand van de techniek, de 

uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de 
verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteen-
lopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, treffen de 
verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker passende technische 
en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd 
beveiligingsniveau te waarborgen, die, waar passend, onder meer het 
volgende omvatten:
a) de pseudonimisering en versleuteling van persoonsgegevens;
b) het vermogen om op permanente basis de vertrouwelijkheid, inte-

griteit, beschikbaarheid en veerkracht van de verwerkingssyste-
men en diensten te garanderen;

c) het vermogen om bij een fysiek of technisch incident de beschik-
baarheid van en de toegang tot de persoonsgegevens tijdig te her-
stellen;

d) een procedure voor het op gezette tijdstippen testen, beoordelen 
en evalueren van de doeltreffendheid van de technische en organi-
satorische maatregelen ter beveiliging van de verwerking.

2. Bij de beoordeling van het passende beveiligingsniveau wordt met 
name rekening gehouden met de verwerkingsrisico’s, vooral als 
gevolg van de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoor-
loofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, 
opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens, hetzij per ongeluk het-
zij onrechtmatig.

3. Het aansluiten bij een goedgekeurde gedragscode als bedoeld artikel 
40 of een goedgekeurd certificeringsmechanisme als bedoeld in arti-
kel 42 kan worden gebruikt als element om aan te tonen dat dat de in 
lid 1 van dit artikel bedoelde vereisten worden nageleefd.

4. De verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker treffen maatre-
gelen om ervoor te zorgen dat iedere natuurlijke persoon die han-
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f) indien mogelijk, de beoogde termijnen waarbinnen de verschil-
lende categorieën van gegevens moeten worden gewist;

g) indien mogelijk, een algemene beschrijving van de technische en 
organisatorische beveiligingsmaatregelen als bedoeld in artikel 
32, lid 1.

2. De verwerker, en, in voorkomend geval, de vertegenwoordiger van de 
verwerker houdt een register van alle categorieën van verwerkingsac-
tiviteiten die zij ten behoeve van een verwerkingsverantwoordelijke 
hebben verricht. Dit register bevat de volgende gegevens:
a) de naam en de contactgegevens van de verwerkers en van iedere 

verwerkingsverantwoordelijke voor rekening waarvan de verwer-
ker handelt, en, in voorkomend geval, van de vertegenwoordiger 
van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker en van de 
functionaris voor gegevensbescherming;

b) de categorieën van verwerkingen die voor rekening van iedere ver-
werkingsverantwoordelijke zijn uitgevoerd;

c) indien van toepassing, doorgiften van persoonsgegevens aan een 
derde land of een internationale organisatie, onder vermelding 
van dat derde land of die internationale organisatie en, in geval 
van de in artikel 49, lid 1, tweede alinea, bedoelde doorgiften, de 
documenten inzake de passende waarborgen;

d) indien mogelijk, een algemene beschrijving van de technische en 
organisatorische beveiligingsmaatregelen als bedoeld in artikel 
32, lid 1.

3. Het in de leden 1 en 2 bedoelde register is in schriftelijke vorm, waar-
onder in elektronische vorm, opgesteld.

4. Desgevraagd stellen de verwerkingsverantwoordelijke of de verwer-
ker en, in voorkomend geval, de vertegenwoordiger van de verwer-
kingsverantwoordelijke of de verwerker het register ter beschikking 
van de toezichthoudende autoriteit.

5. De in de leden 1 en 2 bedoelde verplichtingen zijn niet van toepassing 
op ondernemingen of organisaties die minder 250 personen in dienst 
hebben, tenzij het waarschijnlijk is dat de verwerking die zij verrichten 
een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen, 
de verwerking niet incidenteel is, of de verwerking bijzondere catego-
rieën van gegevens, als bedoeld in artikel 9, lid 1, of persoonsgegevens 
in verband met strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten als 
bedoeld in artikel 10 betreft.
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5. De verwerkingsverantwoordelijke documenteert alle inbreuken in 
verband met persoonsgegevens, met inbegrip van de feiten omtrent 
de inbreuk in verband met persoonsgegevens, de gevolgen daarvan 
en de genomen corrigerende maatregelen. Die documentatie stelt de 
toezichthoudende autoriteit in staat de naleving van dit artikel te con-
troleren.

Artikel 34 Mededeling van een inbreuk in verband 
met persoonsgegevens aan de betrokkene
1. Wanneer de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk 

een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke 
personen, deelt de verwerkingsverantwoordelijke de betrokkene de 
inbreuk in verband met persoonsgegevens onverwijld mee.

2. De in lid 1 van dit artikel bedoelde mededeling aan de betrokkene 
bevat een omschrijving, in duidelijke en eenvoudige taal, van de aard 
van de inbreuk in verband met persoonsgegevens en ten minste de in 
artikel 33, lid 3, punten b), c) en d), voorgeschreven gegevens en aan-
bevelingen.

3. De in lid 1 bedoelde mededeling aan de betrokkene is niet vereist wan-
neer een van de volgende voorwaarden is vervuld:
a) de verwerkingsverantwoordelijke passende technische en orga-

nisatorische beschermingsmaatregelen heeft genomen en deze 
maatregelen zijn toegepast op de persoonsgegevens waarop de 
inbreuk in verband met persoonsgegevens betrekking heeft, met 
name die welke de persoonsgegevens onbegrijpelijk maken voor 
onbevoegden, zoals versleuteling;

b) de verwerkingsverantwoordelijke achteraf maatregelen heeft 
genomen om ervoor te zorgen dat het in lid 1 bedoelde hoge risico 
voor de rechten en vrijheden van betrokkenen zich waarschijnlijk 
niet meer zal voordoen;

c) de mededeling onevenredige inspanningen zou vergen. In dat 
geval komt er in de plaats daarvan een openbare mededeling of 
een soortgelijke maatregel waarbij betrokkenen even doeltreffend 
worden geïnformeerd.

4. Indien de verwerkingsverantwoordelijke de inbreuk in verband met 
persoonsgegevens nog niet aan de betrokkene heeft gemeld, kan de 
toezichthoudende autoriteit, na beraad over de kans dat de inbreuk in 
verband met persoonsgegevens een hoog risico met zich meebrengt, 
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delt onder het gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of van de 
verwerker en toegang heeft tot persoonsgegevens, deze slechts in 
opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke verwerkt, tenzij hij 
daartoeUnierechtelijk of lidstaatrechtelijk is gehouden.

Artikel 33 Melding van een inbreuk in verband 
met persoonsgegevens aan de toezichthoudende 
autoriteit
1. Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsge-

vonden, meldt de verwerkingsverantwoordelijke deze zonder onrede-
lijke vertraging en, indien mogelijk, uiterlijk 72 uur nadat hij er kennis 
van heeft genomen, aan de overeenkomstig artikel 55 bevoegde toe-
zichthoudende autoriteit, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de 
inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de 
rechten en vrijheden van natuurlijke personen. Indien de melding aan 
de toezichthoudende autoriteit niet binnen 72 uur plaatsvindt, gaat zij 
vergezeld van een motivering voor de vertraging.

2. De verwerker informeert de verwerkingsverantwoordelijke zon-
der onredelijke vertraging zodra hij kennis heeft genomen van een 
inbreuk in verband met persoonsgegevens.

3. In de in lid 1 bedoelde melding wordt ten minste het volgende 
omschreven of meegedeeld:
a) de aard van de inbreuk in verband met persoonsgegevens, waar 

mogelijk onder vermelding van de categorieën van betrokkenen 
en persoonsgegevensregisters in kwestie en, bij benadering, het 
aantal betrokkenen en persoonsgegevensregisters in kwestie;

b) de naam en de contactgegevens van de functionaris voor gege-
vensbescherming of een ander contactpunt waar meer informatie 
kan worden verkregen;

c) de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk in verband met per-
soonsgegevens;

d) de maatregelen die de verwerkingsverantwoordelijke heeft voor-
gesteld of genomen om de inbreuk in verband met persoons-
gegevens aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de 
maatregelen ter beperking van de eventuele nadelige gevolgen 
daarvan.

4. Indien en voor zover het niet mogelijk is om alle informatie gelijktij-
dig te verstrekken, kan de informatie zonder onredelijke vertraging in 
stappen worden verstrekt.
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zichthoudende autoriteit deelt die lijsten mee aan het in artikel 68 
bedoelde Comité.

5. De toezichthoudende autoriteit kan ook een lijst opstellen en open-
baar maken van het soort verwerking waarvoor geen gegevens-
beschermingseffectbeoordeling is vereist. De toezichthoudende 
autoriteit deelt deze lijst mee aan het Comité.

6. Wanneer de in de leden 4 en 5 bedoelde lijsten betrekking hebben 
op verwerkingen met betrekking tot het aanbieden van goederen of 
diensten aan betrokkenen of op het observeren van hun gedrag in 
verschillende lidstaten, of op verwerkingen die het vrije verkeer van 
persoonsgegevens in de Unie wezenlijk kunnen beïnvloeden, past de 
bevoegde toezichthoudende autoriteit voorafgaand aan de vaststel-
ling van die lijsten het in artikel 63 bedoelde het coherentiemecha-
nisme toe.

7. De beoordeling bevat ten minste:
a) een systematische beschrijving van de beoogde verwerkingen en 

de verwerkingsdoeleinden, waaronder, in voorkomend geval, de 
gerechtvaardigde belangen die door de verwerkingsverantwoor-
delijke worden behartigd;

b) een beoordeling van de noodzaak en de evenredigheid van de ver-
werkingen met betrekking tot de doeleinden;

c) een beoordeling van de in lid 1 bedoelde risico’s voor de rechten en 
vrijheden van betrokkenen; en

d) de beoogde maatregelen om de risico’s aan te pakken, waaron-
der waarborgen, veiligheidsmaatregelen en mechanismen om de 
bescherming van persoonsgegevens te garanderen en om aan te 
tonen dat aan deze verordening is voldaan, met inachtneming van 
de rechten en gerechtvaardigde belangen van de betrokkenen en 
andere personen in kwestie.

8. Bij het beoordelen van het effect van de door een verwerkingsver-
antwoordelijke of verwerker verrichte verwerkingen, en met name 
ter wille van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling, wordt de 
naleving van de in artikel 40 bedoelde goedgekeurde gedragscodes 
naar behoren in aanmerking genomen.

9. De verwerkingsverantwoordelijke vraagt in voorkomend geval de 
betrokkenen of hun vertegenwoordigers naar hun mening over de 
voorgenomen verwerking, met inachtneming van de bescherming 
van commerciële of algemene belangen of de beveiliging van verwer-
kingen.

de verwerkingsverantwoordelijke daartoe verplichten of besluiten dat 
aan een van de in lid 3 bedoelde voorwaarden is voldaan.

AFDELING 3 GEGEVENSBESCHERMINGSEFFECTBEOORDELING 
EN VOORAFGAANDE RAADPLEGING

Artikel 35 
Gegevensbeschermingseffectbeoordeling
1. Wanneer een soort verwerking, in het bijzonder een 

verwerking waarbij nieuwe technologieën worden 
gebruikt, gelet op de aard, de omvang, de context en 
de doeleinden daarvan waarschijnlijk een hoog risico 
inhouden voor de rechten en vrijheden van natuur-
lijke personen voert de verwerkingsverantwoorde-
lijke vóór de verwerking een beoordeling uit van het 
effect van de beoogde verwerkingsactiviteiten op 
de bescherming van persoonsgegevens. Eén beoor-
deling kan een reeks vergelijkbare verwerkingen 
bestrijken die vergelijkbare hoge risico’s inhouden.

2. Wanneer een functionaris voor gegevensbescherming is aangewezen, 
wint de verwerkingsverantwoordelijke bij het uitvoeren van een gege-
vensbeschermingseffectbeoordeling diens advies in.

3. Een gegevensbeschermingseffectbeoordeling als bedoeld in lid 1 is 
met name vereist in de volgende gevallen:
a) een systematische en uitgebreide beoordeling van persoonlijke 

aspecten van natuurlijke personen, die is gebaseerd op geautoma-
tiseerde verwerking, waaronder profilering, en waarop besluiten 
worden gebaseerd waaraan voor de natuurlijke persoon rechtsge-
volgen zijn verbonden of die de natuurlijke persoon op vergelijk-
bare wijze wezenlijk treffen;

b) grootschalige verwerking van bijzondere categorieën van per-
soonsgegevens als bedoeld in artikel 9, lid 1, of van gegevens met 
betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten 
als bedoeld in artikel 10; of

c) stelselmatige en grootschalige monitoring van openbaar toegan-
kelijke ruimten.

4. De toezichthoudende autoriteit stelt een lijst op van het soort ver-
werkingen waarvoor een gegevensbeschermingseffectbeoordeling 
overeenkomstig lid 1 verplicht is, en maakt deze openbaar. De toe-
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3. Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke de toezichthoudende 
autoriteit uit hoofde van lid 1 raadpleegt, verstrekt hij haar informatie 
over:
a) indien van toepassing, de respectieve verantwoordelijkheden van 

de verwerkingsverantwoordelijke, bij de verwerking betrokken 
gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers, in 
het bijzonder voor verwerking binnen een concern;

b) de doeleinden en de middelen van de voorgenomen verwerking;
c) de maatregelen en waarborgen die worden geboden ter bescher-

ming van de rechten en vrijheden van betrokkenen uit hoofde van 
deze verordening;

d) indien van toepassing, de contactgegevens van de functionaris 
voor gegevensbescherming;

e) de gegevensbeschermingseffectbeoordeling waarin bij artikel 35 
is voorzien; en 

f) alle andere informatie waar de toezichthoudende autoriteit om 
verzoekt.

4. De lidstaten raadplegen de toezichthoudende autoriteit bij het opstel-
len van een voorstel voor een door een nationaal parlement vast te 
stellen wetgevingsmaatregel, of een daarop gebaseerde regelge-
vingsmaatregel in verband met verwerking.

5. Niettegenstaande lid 1 kunnen de verwerkingsverantwoordelijken 
lidstaatrechtelijk ertoe worden verplicht overleg met de toezichthou-
dende autoriteit te plegen en om haar voorafgaande toestemming te 
verzoeken wanneer zij met het oog op de vervulling van een taak van 
algemeen belang verwerken, onder meer wanneer verwerking ver-
band houdt met sociale bescherming en volksgezondheid.

AFDELING 4 FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

Artikel 37 Aanwijzing van de functionaris voor 
gegevensbescherming
1. De verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker wijzen een functio-

naris voor gegevensbescherming aan in elk geval waarin:
a) de verwerking wordt verricht door een overheidsinstantie of over-

heidsorgaan, behalve in het geval van gerechten bij de uitoefening 
van hun rechterlijke taken;

b) een verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker hoofdzakelijk 
is belast met verwerkingen die vanwege hun aard, hun omvang en/

10. Wanneer verwerking uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt c) of e), haar 
rechtsgrond heeft in het Unierecht of in het recht van de lidstaat dat 
op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is, en de speci-
fieke verwerking of verwerkingen in kwestie daarbij wordt geregeld, 
en er reeds als onderdeel van een algemene effectbeoordeling in het 
kader van de vaststelling van deze rechtsgrond een gegevensbescher-
mingseffectbeoordeling is uitgevoerd, zijn de leden 1 tot en met 7 niet 
van toepassing, tenzij de lidstaten het noodzakelijk achten om vooraf-
gaand aan de verwerkingen een dergelijke beoordeling uit te voeren.

11. Indien nodig verricht de verwerkingsverantwoordelijke een toetsing 
om te beoordelen of de verwerking overeenkomstig de gegevens-
beschermingseffectbeoordeling wordt uitgevoerd, zulks ten minste 
wanneer sprake is van een verandering van het risico dat de verwer-
kingen inhouden.

Artikel 36 Voorafgaande raadpleging
1. Wanneer uit een gegevensbeschermingseffectbe-

oordeling krachtens artikel 35 blijkt dat de verwerking een hoog risico 
zou opleveren indien de verwerkingsverantwoordelijke geen maatre-
gelen neemt om het risico te beperken, raadpleegt de verwerkingsver-
antwoordelijke voorafgaand aan de verwerking de toezichthoudende 
autoriteit.

2. Wanneer de toezichthoudende autoriteit van oordeel is dat de in lid 1 
bedoelde voorgenomen verwerking inbreuk zou maken op deze ver-
ordening, met name wanneer de verwerkingsverantwoordelijke het 
risico onvoldoende heeft onderkend of beperkt, geeft de toezicht-
houdende autoriteit binnen een maximumtermijn van acht weken 
na de ontvangst van het verzoek om raadpleging schriftelijk advies 
aan de verwerkingsverantwoordelijke en in voorkomend geval aan 
de verwerker, en mag zij al haar in artikel 58 bedoelde bevoegdhe-
den uitoefenen. Die termijn kan, naargelang de complexiteit van de 
voorgenomen verwerking, met zes weken worden verlengd. Bij een 
dergelijke verlenging stelt de toezichthoudende autoriteit de ver-
werkingsverantwoordelijke en, in voorkomend geval, de verwerker 
binnen een maand na ontvangst van het verzoek om raadpleging in 
kennis van onder meer de redenen voor de vertraging. Die termijnen 
kunnen worden opgeschort totdat de toezichthoudende autoriteit 
informatie heeft verkregen waarom zij met het oog op de raadpleging 
heeft verzocht.
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Artikel 38 Positie van de functionaris voor 
gegevensbescherming
1. De verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker zorgen ervoor dat 

de functionaris voor gegevensbescherming naar behoren en tijdig 
wordt betrokken bij alle aangelegenheden die verband houden met 
de bescherming van persoonsgegevens.

2. De verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker ondersteunen de 
functionaris voor gegevensbescherming bij de vervulling van de in 
artikel 39 bedoelde taken door hem toegang te verschaffen tot per-
soonsgegevens en verwerkingsactiviteiten en door hem de benodigde 
middelen ter beschikking te stellen voor het vervullen van deze taken 
en het in stand houden van zijn deskundigheid.

3. De verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker zorgen ervoor dat 
de functionaris voor gegevensbescherming geen instructies ontvangt 
met betrekking tot de uitvoering van die taken. Hij wordt door de ver-
werkingsverantwoordelijke of de verwerker niet ontslagen of gestraft 
voor de uitvoering van zijn taken. De functionaris voor gegevensbe-
scherming brengt rechtstreeks verslag uit aan de hoogste leidingge-
vende van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker.

4. Betrokkenen kunnen met de functionaris voor gegevensbescherming 
contact opnemen over alle aangelegenheden die verband houden met 
de verwerking van hun gegevens en met de uitoefening van hun rech-
ten uit hoofde van deze verordening.

5. De functionaris voor gegevensbescherming is met betrekking tot de 
uitvoering van zijn taken overeenkomstig het Unierecht of het lidsta-
telijk recht tot geheimhouding of vertrouwelijkheid gehouden.

6. De functionaris voor gegevensbescherming kan andere taken en 
plichten vervullen. De verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker 
zorgt ervoor dat deze taken of plichten niet tot een belangenconflict 
leiden.

Artikel 39 Taken van de functionaris voor 
gegevensbescherming
1. De functionaris voor gegevensbescherming vervult ten minste de vol-

gende taken:
a) de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker en de werkne-

mers die verwerken, informeren en adviseren over hun verplichtin-
gen uit hoofde van deze verordening en andere Unierechtelijke of 
lidstaatrechtelijke gegevensbeschermingsbepalingen;
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of hun doeleinden regelmatige en stelselmatige 
observatie op grote schaal van betrokkenen ver-
eisen; of

c) de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker 
hoofdzakelijk is belast met grootschalige verwer-
king van bijzondere categorieën van gegevens uit 
hoofde van artikel 9 en van persoonsgegevens 
met betrekking tot strafrechtelijke veroordelin-
gen en strafbare feiten als bedoeld in artikel 10.

2. Een concern kan één functionaris voor gegevens-
bescherming benoemen, mits de functionaris voor 
gegevensbescherming vanuit elke vestiging makkelijk te contacteren 
is.

3. Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker een over-
heidsinstantie of overheidsorgaan is, kan één functionaris voor gege-
vensbescherming worden aangewezen voor verschillende dergelijke 
instanties of organen, met inachtneming van hun organisatiestruc-
tuur en omvang.

4. In andere dan de in lid 1 bedoelde gevallen kunnen of, indien dat Unie-
rechtelijk of lidstaatrechtelijk is verplicht, moeten de verwerkingsver-
antwoordelijke of de verwerker of verenigingen en andere organen 
die categorieën van verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers 
vertegenwoordigen, een functionaris voor gegevensbescherming 
aanwijzen. De functionaris voor gegevensbescherming kan optreden 
voor dergelijke verenigingen en andere organen die categorieën van 
verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers vertegenwoordigen.

5. De functionaris voor gegevensbescherming wordt aangewezen op 
grond van zijn professionele kwaliteiten en, in het bijzonder, zijn 
deskundigheid op het gebied van de wetgeving en de praktijk inzake 
gegevensbescherming en zijn vermogen de in artikel 39 bedoelde 
taken te vervullen.

6. De functionaris voor gegevensbescherming kan een personeelslid van 
de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker zijn, of kan de taken 
op grond van een dienstverleningsovereenkomst verrichten.

7. De verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker maakt de contact-
gegevens van de functionaris voor gegevensbescherming bekend en 
deelt die mee aan de toezichthoudende autoriteit.

Bedrijven waarvan de 
kernactiviteiten bestaan 

uit het verwerken van 
persoonsgegevens en 

overheden moeten een 
functionaris voor de 

gegevensbescherming 
aanstellen.
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d) de pseudonimisering van persoonsgegevens;
e) de aan het publiek en betrokkenen verstrekte informatie;
f) de uitoefening van de rechten van betrokkenen;
g) de informatie verstrekt aan en de bescherming van kinderen en de 

wijze waarop de toestemming wordt verkregen van de personen 
die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor kinderen dragen;

h) de maatregelen en procedures als bedoeld in de artikelen 24 en 25 
en de maatregelen ter beveiliging van de verwerking als bedoeld 
in artikel 32;

i) de kennisgeving van inbreuken in verband met persoonsgege-
vens aan toezichthoudende autoriteiten en de mededeling van die 
inbreuken in verband met persoonsgegevens aan betrokkenen;

j) de doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen of interna-
tionale organisaties;

of
k) buitengerechtelijke procedures en andere procedures voor de 

beslechting van geschillen tussen verwerkingsverantwoordelijken 
en betrokkenen met betrekking tot verwerking , onverminderd de 
rechten van betrokkenen op grond van de artikelen 77 en 79.

3. Behalve door verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers die onder 
deze verordening vallen, kan bij overeenkomstig lid 5 van dit artikel 
goedgekeurde gedragscodes die overeenkomstig lid 9 van dit artikel 
algemeen geldig zijn verklaard, eveneens worden aangesloten door 
verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers die overeenkomstig 
artikel 3 niet onder deze verordening vallen, om te voorzien in pas-
sende waarborgen voor doorgifte van persoonsgegevens naar derde 
landen of internationale organisaties onder de voorwaarden als 
bedoeld in artikel 46, lid 2, punt e). Die verwerkingsverantwoordelij-
ken of verwerkers doen, via contractuele of andere juridisch bindende 
instrumenten, bindende en afdwingbare toezeggingen om die pas-
sende waarborgen toe te passen, ook wat betreft de rechten van de 
betrokkenen.

4. Een in lid 2 van dit artikel bedoelde gedragscode bevat mechanis-
men die het in artikel 41, lid 1, bedoelde orgaan in staat stellen het 
verplichte toezicht uit te oefenen op de naleving van de bepalingen 
van de code door de verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers 
die zich tot toepassing ervan verbinden, onverminderd de taken en 
bevoegdheden van de overeenkomstig artikel 55 of 56 bevoegde toe-
zichthoudende autoriteiten.

b) toezien op naleving van deze verordening, van andere Unierech-
telijke of lidstaatrechtelijke gegevensbeschermingsbepalingen 
en van het beleid van de verwerkingsverantwoordelijke of de ver-
werker met betrekking tot de bescherming van persoonsgege-
vens, met inbegrip van de toewijzing van verantwoordelijkheden, 
bewustmaking en opleiding van het bij de verwerking betrokken 
personeel en de betreffende audits;

c) desgevraagd advies verstrekken met betrekking tot de gegevens-
beschermingseffect- beoordeling en toezien op de uitvoering 
daarvan in overeenstemming met artikel 35;

d) met de toezichthoudende autoriteit samenwerken;
e) optreden als contactpunt voor de toezichthoudende autoriteit 

inzake met verwerking verband houdende aangelegenheden, met 
inbegrip van de in artikel 36 bedoelde voorafgaande raadpleging, 
en, waar passend, overleg plegen over enige andere aangelegen-
heid.

2. De functionaris voor gegevensbescherming houdt bij de uitvoering 
van zijn taken naar behoren rekening met het aan verwerkingen ver-
bonden risico, en met de aard, de omvang, de context en de verwer-
kingsdoeleinden.

AFDELING 5 GEDRAGSCODES EN CERTIFICERING

Artikel 40 Gedragscodes
1. De lidstaten, de toezichthoudende autoriteiten, het Comité en de 

Commissie bevorderen de opstelling van gedragscodes die, met 
inachtneming van de specifieke kenmerken van de diverse gegevens-
verwerkingssectoren en de specifieke behoeften van kleine, mid-
delgrote en micro-ondernemingen, moeten bijdragen tot de juiste 
toepassing van deze verordening.

2. Verenigingen en andere organen die categorieën van verwerkings-
verantwoordelijken of verwerkers vertegenwoordigen, kunnen 
gedragscodes opstellen, of die codes wijzigen of uitbreiden, teneinde 
de toepassing van deze verordening nader toe te lichten, zoals met 
betrekking tot:
a) behoorlijke en transparante verwerking;
b) de gerechtvaardigde belangen die door verwerkingsverantwoor-

delijken in een specifieke context worden behartigd;
c) de verzameling van gegevens;
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Artikel 41 Toezicht op goedgekeurde gedragscodes
1. Onverminderd de taken en bevoegdheden van de bevoegde toe-

zichthoudende autoriteit uit hoofde van de artikelen 57 en 58, kan 
het op grond van artikel 40 uitgevoerde toezicht op de naleving van 
een gedragscode worden uitgeoefend door een orgaan dat over de 
passende deskundigheid met betrekking tot het onderwerp van de 
gedragscode beschikt en daartoe door de bevoegde toezichthou-
dende autoriteit is geaccrediteerd.

2. Een orgaan als bedoeld in lid 1 kan daartoe worden geaccrediteerd om 
toezicht te houden op de naleving van een gedragscode indien het:
a) ten genoegen van de bevoegde toezichthoudende autoriteit 

zijn onafhankelijkheid en deskundigheid met betrekking tot het 
onderwerp van de gedragscode heeft aangetoond;

b) procedures heeft vastgesteld op grond waarvan het kan beoorde-
len of de betrokken verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers 
in aanmerking komen om de gedragscode toe te passen, toezicht 
kan houden op de naleving van de bepalingen van de gedrags-
code door deze laatsten en het de werking van de gedragscode op 
gezette tijden kan toetsen;

c) procedures en structuren heeft vastgesteld om klachten te behan-
delen over inbreuken op de gedragscode of over de wijze waarop 
daaraan uitvoering is of wordt gegeven door een verwerkingsver-
antwoordelijke of verwerker, en om die procedures en structuren 
voor betrokkenen en het publiek transparant te maken; en

d) ten genoegen van de bevoegde toezichthoudende autoriteit aan-
toont dat zijn taken en bevoegdheden niet tot een belangencon-
flict leiden.

3. De bevoegde toezichthoudende autoriteit legt de ontwerpcriteria 
voor accreditatie van een in lid 1 van dit artikel bedoeld orgaan over-
eenkomstig het in artikel 63 bedoelde coherentiemechanisme voor 
aan het Comité.

4. Onverminderd de taken en bevoegdheden van de 
bevoegde toezichthoudende autoriteit en de bepa-
lingen van hoofdstuk VIII neemt een in lid 1 bedoeld 
orgaan, mits er passende waarborgen zijn, de nodige maatregelen 
ingeval een verwerkingsverantwoordelijke of verwerker een inbreuk 
pleegt op de gedragscode, waaronder schorsing of uitsluiting van 
de betrokken verwerkingsverantwoordelijke of verwerker van de 

5. De in lid 2 van dit artikel bedoelde verenigingen en andere organen 
die voornemens zijn een gedragscode op te stellen of een bestaande 
gedragscode te wijzigen of uit te breiden, leggen de ontwerpgedrags-
code, de wijziging of uitbreiding voor aan de overeenkomstig artikel 
51 bevoegde toezichthoudende autoriteit. De toezichthoudende 
autoriteit brengt advies uit over de vraag of de ontwerpgedragscode, 
de wijziging of uitbreiding strookt met deze verordening, en keurt 
deze ontwerpgedragscode, die wijziging of uitbreiding goed indien zij 
van oordeel is dat de code voldoende passende waarborgen biedt.

6. Wanneer de ontwerpgedragscode, de wijziging of uitbreiding wordt 
goedgekeurd overeenkomstig lid 5, en indien de gedragscode in kwes-
tie geen betrekking heeft op verwerkingsactiviteiten in verschillende 
lidstaten, registreert de toezichthoudende autoriteit de gedragscode 
en maakt zij deze bekend.

7. Wanneer een ontwerpgedragscode betrekking heeft op verwerkings-
activiteiten in verschillende lidstaten, legt de overeenkomstig artikel 
55 bevoegde toezichthoudende autoriteit deze, vóór goedkeuring 
van de gedragscode, de wijziging of uitbreiding, via de in artikel 63 
bedoelde procedure voor aan het Comité, dat advies geeft over de 
vraag of de ontwerpgedragscode, de wijziging of uitbreiding strookt 
met deze verordening, of, in de in lid 3 bedoelde situatie, voorziet in 
passende waarborgen.

8. Wanneer in het in lid 7 bedoelde advies wordt bevestigd dat de 
gedragscode, de wijziging of uitbreiding strookt met deze verorde-
ning of, in de in lid 3 bedoelde situatie, passende waarborgen biedt, 
legt het Comité zijn advies voor aan de Commissie.

9. De Commissie kan bij uitvoeringshandelingen vaststellen dat de goed-
gekeurde gedragscode, wijziging of uitbreiding die haar op grond van 
lid 8 zijn voorgelegd, binnen de Unie algemeen geldig zijn. Die uitvoe-
ringshandelingen worden vastgesteld volgens de in artikel 93, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

10. De Commissie zorgt ervoor dat aan de goedgekeurde codes die zij 
overeenkomstig lid 9 algemeen geldig heeft verklaard, passende 
bekendheid wordt verleend.

11. Het Comité verzamelt alle goedgekeurde gedragscodes, wijzigingen 
en uitbreidingen in een register en maakt deze via geëigende kanalen 
openbaar.
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van de overeenkomstig artikel 55 of 56 bevoegde toezichthoudende 
autoriteiten onverlet.

5. Een certificaat uit hoofde van dit artikel wordt afgegeven door de in 
artikel 43 bedoelde certificerende organen of door de bevoegde toe-
zichthoudende autoriteit, op grond van de criteria die zijn goedge-
keurd door die bevoegde toezichthoudende autoriteit op grond van 
artikel 58, lid 3, of door het Comité overeenkomstig artikel 63. Indien 
de criteria door het Comité zijn goedgekeurd, kan dit leiden tot een 
gemeenschappelijke certificaat, het Europees gegevensbescher-
mingszegel.

6. De verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker die zijn verwerking 
aan het certificeringsmechanisme onderwerpt, verstrekt aan het in 
artikel 43 bedoelde certificeringsorgaan, of, waar van toepassing, aan 
de bevoegde toezichthoudende autoriteit de voor de uitvoering van 
de certificeringsprocedure noodzakelijke informatie en verleent het 
orgaan of de autoriteit toegang tot zijn verwerkingsactiviteiten.

7. Het certificaat wordt afgegeven aan een verwerkingsverantwoorde-
lijke of een verwerker voor een maximumperiode van drie jaar en kan 
worden verlengd onder dezelfde voorwaarden, mits bij voortduring 
aan de relevante eisen kan worden voldaan. Indien van toepassing 
wordt het certificaat ingetrokken door de in artikel 43 bedoelde certi-
ficerende organen of door de bevoegde toezichthoudende autoriteit, 
wanneer aan de eisen voor de certificering niet of niet meer wordt vol-
daan.

8. Het Comité verzamelt alle certificeringsmechanismen en gegevensbe-
schermingszegels en -merktekens in een register en maakt deze via de 
daartoe geëigende kanalen openbaar.

Artikel 43 Certificeringsorganen
1. Onverminderd de taken en bevoegdheden van de 

bevoegde toezichthoudende autoriteit uit hoofde van de artikelen 
57 en 58, gaan certificeringsorganen die over de passende deskun-
digheid met betrekking tot gegevensbescherming beschikt, wordt in 
voorkomend geval na kennisgeving aan de toezichthoudende autori-
teit met het oog op de uitoefening van haar bevoegdheden overeen-
komstig artikel 58, lid 2, punt h), over tot afgifte en verlenging van het 
certificaat. De lidstaten zorgen ervoor dat die certificeringsorganen 
worden geaccrediteerd door één van de volgende instanties:

gedragscode. Het orgaan stelt de bevoegde toezichthoudende auto-
riteit in kennis van die maatregelen en van de redenen daarvoor.

5. De bevoegde toezichthoudende autoriteit trekt de accreditatie van 
een in lid 1 bedoeld orgaan in indien de voorwaarden voor accreditatie 
niet of niet meer worden vervuld of indien de door het orgaan geno-
men maatregelen inbreuk maken op deze verordening.

6. Dit artikel geldt niet voor de verwerking door overheidsinstanties en 
-organen.

Artikel 42 Certificering
1. De lidstaten, de toezichthoudende autoriteiten, het 

Comité en de Commissie bevorderen, met name op 
Unieniveau, de invoering van certificeringsmecha-
nismen voor gegevensbescherming en gegevens-
beschermingszegels en -merktekens waarmee kan 
worden aangetoond dat verwerkingsverantwoor-
delijken en verwerkers bij verwerkingen in overeen-
stemming met deze verordening handelen. Er wordt 
ook rekening gehouden met de specifieke behoeften 
van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen.

2. Ter aanvulling op de naleving door verwerkingsver-
antwoordelijken of verwerkers die onder deze verordening vallen, 
kunnen tevens uit hoofde van lid 5 van dit artikel goedgekeurde cer-
tificeringsmechanismen voor gegevensbescherming, gegevensbe-
schermingszegels of -merktekens worden ingevoerd om aan te tonen 
dat de verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers die overeen-
komstig artikel 3 niet onder deze verordening vallen, in het kader van 
de doorgiften van persoonsgegevens aan derde landen of internatio-
nale organisaties onder de voorwaarden als bedoeld in artikel 46, lid 
2, punt f), passende waarborgen bieden. Die verwerkingsverantwoor-
delijken of verwerkers doen, via contractuele of andere juridisch bin-
dende instrumenten, bindende en afdwingbare toezeggingen om die 
passende waarborgen toe te passen, ook wat betreft de rechten van 
de betrokkenen.

3. De certificering is vrijwillig en toegankelijk via een transparant proces.
4. Een certificering op grond van dit artikel doet niets af aan de verant-

woordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker 
om deze verordening na te leven en laat de taken en bevoegdheden 
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4. De in lid 1 bedoelde certificeringsorganen zijn verantwoordelijk voor 
de juiste beoordeling, die tot certificering of de intrekking van die 
certificering leidt, onverminderd de verantwoordelijkheid van de ver-
werkingsverantwoordelijke of de verwerker voor de naleving van deze 
verordening. De accreditatie wordt afgegeven voor een maximum-
periode van vijf jaar en kan onder dezelfde voorwaarden worden ver-
lengd, mits het certificeringsorgaan aan de in dit artikel gestelde eisen 
blijft voldoen.

5. De in lid 1 bedoelde certificeringsorganen stellen de bevoegde toe-
zichthoudende autoriteiten op de hoogte van de redenen voor het 
afgeven of het intrekken van het aangevraagde certificaat.

6. De in lid 3 van dit artikel bedoelde voorschriften en de in artikel 42, 
lid 5, bedoelde criteria worden door de toezichthoudende autoriteit 
in een eenvoudig toegankelijke vorm openbaar gemaakt. De toe-
zichthoudende autoriteiten delen die eisen en criteria ook mee aan 
het Comité. Het Comité verzamelt alle certificeringsmechanismen en 
gegevensbeschermingszegels in een register en maakt deze via geëi-
gende kanalen openbaar.

7. Indien de voorwaarden voor de accreditatie niet of niet meer wor-
den vervuld of indien de door een certificeringsorgaan genomen 
maatregelen inbreuk maken op deze verordening trekt de bevoegde 
toezichthoudende autoriteit of de nationale accreditatie-instantie, 
onverminderd hoofdstuk VIII, de overeenkomstig lid 1 van dit artikel 
aan een certificeringsorgaan afgegeven accreditatie in.

8. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 92 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op de nadere invulling van de 
in aanmerking te nemen eisen voor de in artikel 42, lid 1, bedoelde cer-
tificeringsmechanismen voor gegevensbescherming.

9. De Commissie kan uitvoeringshandelingen vaststellen die voorzien in 
technische normen voor certificeringsmechanismen en gegevensbe-
schermingszegels en -merktekens en mechanismen ter bevordering 
en erkenning van die certificeringsmechanismen en gegevensbescher-
mingszegels en -merktekens. Die uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 93, lid 2, bedoelde onderzoeksproce-
dure.

a) de toezichthoudende autoriteit die bevoegd is overeenkomstig 
artikel 55 of 56;

b) de nationale accreditatie-instantie die is aangewezen in overeen-
stemming met Verordening (EG) nr. 765/2008 van het Europees 
Parlement en de Raad2, in overeenstemming met EN-ISO/IEC 
17065/2012 en met de aanvullende eisen die door de overeenkom-
stig artikel 55 of 56 bevoegde toezichthoudende autoriteit zijn 
vastgesteld.

2. De in lid 1 bedoelde certificeringsorganen kunnen overeenkomstig lid 
1 uitsluitend worden geaccrediteerd indien zij:
a) ten genoegen van de bevoegde toezichthoudende autoriteit, hun 

onafhankelijkheid en deskundigheid met betrekking tot het certi-
ficeringsonderwerp hebben aangetoond;

b) er zich toe verbonden hebben aan de in artikel 42, lid 5, bedoelde 
criteria te voldoen, welke zijn goedgekeurd door de op grond van 
artikel 55 of 56 bevoegde toezichthoudende autoriteit of, overeen-
komstig artikel 63, door het Comité;

c) procedures hebben vastgesteld voor de uitgifte, periodieke toet-
sing en intrekking van certificeringsmechanismen voor gegevens-
bescherming, gegevensbeschermingszegels en -merktekens;

d) procedures en structuren hebben vastgesteld om klachten te 
behandelen over inbreuken op de certificering of de wijze waarop 
daaraan uitvoering is of wordt gegeven door de verwerkingsver-
antwoordelijke of de verwerker, en om die procedures en structu-
ren voor betrokkenen en het publiek transparant te maken; en

e) ten genoegen van de bevoegde toezichthoudende autoriteit, aan-
toont dat hun taken en plichten niet tot een belangenconflict lei-
den.

3. De accreditatie van de in de leden 1 en 2 bedoelde certificeringsor-
ganen vindt plaats op basis van criteria die zijn goedgekeurd door de 
op grond van artikel 55 of 56 bevoegde toezichthoudende autoriteit 
of, overeenkomstig artikel 63, door het Comité. In het geval van een 
accreditatie in de zin van lid 1, punt b), van dit artikel zijn die eisen een 
aanvulling op de eisen van Verordening (EG) nr. 765/2008 en de tech-
nische regels die een beschrijving van de methoden en procedures van 
de certificeringsorganen geven.

2 Verordening (EG) nr. 765/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 
tot vaststelling van de eisen inzake accreditatie en markttoezicht betreffende het ver-
handelen van producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 339/93 (PB L 218 van 
13.8.2008, blz. 30).



124 125

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

rechten van betrokkenen en effectieve mogelijkheden om admini-
stratief beroep of beroep in rechte in te stellen voor betrokkenen 
wier persoonsgegevens worden doorgegeven;

b) het bestaan en het effectief functioneren van een of meer onafhan-
kelijke toezichthoudende autoriteiten in het derde land of waar-
aan een internationale organisatie is onderworpen, welke tot taak 
heeft of hebben de naleving van de gegevensbeschermingsregels 
te verzekeren en deze onder meer met passende handhavingsbe-
voegdheden te handhaven, betrokkenen bij de uitoefening van 
hun rechten bij te staan en te adviseren en met de toezichthou-
dende autoriteiten van de lidstaten samen te werken; en

c) de internationale toezeggingen die het derde land of de interna-
tionale organisatie in kwestie heeft gedaan, of andere verplich-
tingen die voortvloeien uit juridisch bindende overeenkomsten of 
instrumenten, alsmede uit de deelname van dat derde land of die 
internationale organisatie aan multilaterale of regionale regelin-
gen, in het bijzonder met betrekking tot de bescherming van per-
soonsgegevens.

3. De Commissie kan, na de beoordeling van de vraag of het bescher-
mingsniveau adequaat is, door middel van een uitvoeringshandeling 
besluiten dat een derde land, een gebied of één of meerdere nader 
bepaalde sectoren in een derde land, of een internationale organisa-
tie een passend beschermingsniveau in de zin van lid 2 van dit artikel 
waarborgt. De uitvoeringshandeling voorziet in een mechanisme voor 
periodieke toetsing, minstens om de vier jaar, waarbij alle relevante 
ontwikkelingen in het derde land of de internationale organisatie in 
aanmerking worden genomen. In de uitvoeringshandeling worden 
het territoriale en het sectorale toepassingsgebied vermeld, alsmede, 
in voorkomend geval, de in lid 2, punt b), van dit artikel genoemde toe-
zichthoudende autoriteit(en). De uitvoeringshandeling wordt vastge-
steld volgens de in artikel 93, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

4. De Commissie houdt doorlopend toezicht op ontwikkelingen in derde 
landen en internationale organisaties die mogelijk gevolgen hebben 
voor het functioneren van krachtens lid 3 van dit artikel vastgestelde 
besluiten en van op grond van artikel 25, lid 6, van Richtlijn 95/46/EG 
vastgestelde besluiten.

5. De Commissie gaat, wanneer uit beschikbare informatie blijkt, in 
het bijzonder naar aanleiding van de in lid 3 van dit artikel bedoelde 
toetsing, dat een derde land, een gebied of één of meerdere nader 
bepaalde sectoren in een derde land, of een internationale organisatie 

HOOFDSTUK V DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS 
AAN DERDE LANDEN OF INTERNATIONALE 
ORGANISATIES

Artikel 44 Algemeen beginsel inzake doorgiften
Persoonsgegevens die worden verwerkt of die zijn 
bestemd om na doorgifte aan een derde land of een internationale orga-
nisatie te worden verwerkt, mogen slechts worden doorgegeven indien, 
onverminderd de overige bepalingen van deze verordening, de verwer-
kingsverantwoordelijke en de verwerker aan de in dit hoofdstuk neerge-
legde voorwaarden hebben voldaan; dit geldt ook voor verdere doorgiften 
van persoonsgegevens vanuit het derde land of een internationale organi-
satie aan een ander derde land of een andere internationale organisatie. 
Alle bepalingen van dit hoofdstuk worden toegepast opdat het door deze 
verordening voor natuurlijke personen gewaarborgde beschermingsni-
veau niet wordt ondermijnd.

Artikel 45 Doorgiften op basis van 
adequaatheidsbesluiten
1. Een doorgifte van persoonsgegevens aan een derde land of een inter-

nationale organisatie kan plaatsvinden wanneer de Commissie heeft 
besloten dat het derde land, een gebied of één of meerdere nader 
bepaalde sectoren in dat derde land, of de internationale organisatie 
in kwestie een passend beschermingsniveau waarborgt. Voor een der-
gelijke doorgifte is geen specifieke toestemming nodig.

2. Bij de beoordeling van de vraag of het beschermingsniveau adequaat 
is, houdt de Commissie met name rekening met de volgende aspec-
ten:
a) de rechtsstatelijkheid, de eerbiediging van de mensenrechten en 

de fundamentele vrijheden, de toepasselijke algemene en secto-
rale wetgeving, onder meer inzake openbare veiligheid, defensie, 
nationale veiligheid en strafrecht en de toegang van overheids-
instanties tot persoonsgegevens, evenals de tenuitvoerlegging 
van die wetgeving, gegevensbeschermingsregels, beroepsregels 
en veiligheidsmaatregelen, met inbegrip van regels voor de ver-
dere doorgifte van persoonsgegevens aan een ander derde land 
of een andere internationale organisatie die in dat land of die 
internationale organisatie worden nageleefd, precedenten in de 
rechtspraak, alsmede het bestaan van effectieve en afdwingbare 
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a) een juridisch bindend en afdwingbaar instrument tussen over-
heidsinstanties of -organen;

b) bindende bedrijfsvoorschriften overeenkomstig artikel 47;
c) standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de 

Commissie volgens de in artikel 93, lid 2, bedoelde onderzoeks-
procedure zijn vastgesteld;

d) standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door een 
toezichthoudende autoriteit zijn vastgesteld en die door de Com-
missie volgens de in artikel 93, lid 2, bedoelde onderzoeksproce-
dure zijn goedgekeurd;

e) een overeenkomstig artikel 40 goedgekeurde gedragscode, 
samen met bindende en afdwingbare toezeggingen van de ver-
werkingsverantwoordelijke of de verwerker in het derde land om 
de passende waarborgen, onder meer voor de rechten van de 
betrokkenen, toe te passen; of

f) een overeenkomstig artikel 42 goedgekeurd certificeringsmecha-
nisme, samen met bindende en afdwingbare toezeggingen van de 
verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker in het derde land 
om de passende waarborgen, onder meer voor de rechten van de 
betrokkenen, toe te passen.

3. Onder voorbehoud van de toestemming van de bevoegde toezicht-
houdende autoriteit kunnen de in lid 1 bedoelde passende waarbor-
gen ook worden geboden door, met name:
a) contractbepalingen tussen de verwerkingsverantwoordelijke of 

de verwerker en de verwerkingsverantwoordelijke, de verwerker 
of de ontvanger van de persoonsgegevens in het derde land of de 
internationale organisatie; of

b) bepalingen die moeten worden opgenomen in administratieve 
regelingen tussen overheidsinstanties of -organen, waaronder 
afdwingbare en effectieve rechten van betrokkenen.

4. De toezichthoudende autoriteit past het in artikel 63 bedoelde cohe-
rentiemechanisme toe in de in lid 3 van dit artikel vermelde gevallen.

5. Toestemmingen die een lidstaat of een toezichthoudende autoriteit 
op grond van artikel 26, lid 2, van Richtlijn 95/46/EG heeft verleend, 
blijven geldig totdat zij door die toezichthoudende autoriteit, indien 
nodig, worden gewijzigd, vervangen of ingetrokken. De besluiten die 
de Commissie op grond van artikel 26, lid 4, van Richtlijn 95/46/EG 
heeft vastgesteld, blijven van kracht totdat zij bij een overeenkomstig 
lid 2 van dit artikel vastgesteld besluit van de Commissie, indien nodig, 
worden gewijzigd, vervangen of ingetrokken.
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niet langer een passend beschermingsniveau in de zin van lid 2 van dit 
artikel waarborgt, voor zover nodig, bij uitvoeringshandelingen zon-
der terugwerkende kracht over tot intrekking, wijziging of schorsing 
van het in lid 3 van dit artikel bedoelde besluit. Die uitvoeringshan-
delingen worden vastgesteld volgens de in artikel 93, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

 Om naar behoren gemotiveerde dwingende redenen van urgentie, 
stelt de Commissie onmiddellijk van toepassing zijnde uitvoerings-
handelingen vast volgens de in artikel 93, lid 3, bedoelde procedure.

6. De Commissie pleegt overleg met het derde land of de internationale 
organisatie om de situatie naar aanleiding waarvan het besluit over-
eenkomstig lid 5 is vastgesteld, te verhelpen.

7. Een overeenkomstig lid 5 van dit artikel vastgesteld besluit laat de 
doorgiften van persoonsgegevens aan het derde land, of een gebied 
of één of meerdere nader bepaalde sectoren in dat derde land, of de 
internationale organisatie in kwestie overeenkomstig de artikelen 46 
tot en met 49 onverlet.

8. De Commissie maakt in het Publicatieblad van de Europese Unie en op 
haar website een lijst bekend van de derde landen, gebieden en nader 
bepaalde sectoren in derde landen en internationale organisaties 
waarvoor zij bij besluit heeft vastgesteld dat deze wel of niet langer 
een passend beschermingsniveau waarborgen.

9. De besluiten die de Commissie op grond van artikel 25, lid 6, van Richt-
lijn 95/46/EG heeft vastgesteld, blijven van kracht, totdat zij worden 
gewijzigd, vervangen of ingetrokken bij een overeenkomstig lid 3 of 
lid 5 van dit artikel vastgesteld besluit van de Commissie.

Artikel 46 Doorgiften op basis van passende 
waarborgen
1. Bij ontstentenis van een besluit uit hoofde van artikel 45, lid 3, mag 

een doorgifte van persoonsgegevens aan een derde land of een inter-
nationale organisatie door een verwerkingsverantwoordelijke of een 
verwerker alleen plaatsvinden mits zij passende waarborgen bieden 
en betrokkenen over afdwingbare rechten en doeltreffende rechts-
middelen beschikken.

2. De in lid 1 bedoelde passende waarborgen kunnen worden geboden 
door de volgende instrumenten, zonder dat daarvoor specifieke toe-
stemming van een toezichthoudende autoriteit is vereist:
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een vergoeding te verkrijgen voor een inbreuk op de bindende 
bedrijfsvoorschriften;

f) de aanvaarding door de op het grondgebied van een lidstaat geves-
tigde verwerkingsverantwoordelijke of verwerker van aansprake-
lijkheid voor alle inbreuken op de bindende bedrijfsvoorschriften 
door een niet in de Unie gevestigd betrokken lid; de verwerkings-
verantwoordelijke of de verwerker wordt alleen geheel of gedeel-
telijk van deze aansprakelijkheid ontheven, indien hij bewijst dat 
dat lid niet verantwoordelijk is voor het schadebrengende feit;

g) de wijze waarop, in aanvulling op de in de artikelen 13 en 14 
bedoelde informatie, aan betrokkenen informatie wordt verschaft 
over de bindende bedrijfsvoorschriften, met name over de bepa-
lingen in de punten d), e) en f);

h) de taken van elke overeenkomstig artikel 37 aangewezen functio-
naris voor gegevensbescherming, of elke andere persoon of enti-
teit die is belast met het toezicht op de naleving van de bindende 
bedrijfsvoorschriften binnen het concern of de groepering van 
ondernemingen die gezamenlijk een economische activiteit uitoe-
fenen, op opleiding en op de behandeling van klachten;

i) de klachtenprocedures;
j) de binnen het concern of de groepering van ondernemingen die 

gezamenlijk een economische activiteit uitoefenen bestaande 
procedures om te controleren of de bindende bedrijfsvoorschrif-
ten zijn nageleefd. Dergelijke procedures omvatten gegevensbe-
schermingsaudits en -methoden om te zorgen voor corrigerende 
maatregelen ter bescherming van de rechten van de betrokkene. 
De resultaten van dergelijke controles dienen te worden meege-
deeld aan de in punt h) bedoelde persoon of entiteit en aan de 
raad van bestuur van de onderneming die zeggenschap uitoefent 
over een concern, of van de groepering van ondernemingen die 
gezamenlijk een economische activiteit uitoefenen, en dienen op 
verzoek ter beschikking van de bevoegde toezichthoudende auto-
riteit te worden gesteld;

k) de procedures om die veranderingen in de regels te melden, te 
registreren en aan de toezichthoudende autoriteit te melden;

l) de procedure voor samenwerking met de toezichthoudende auto-
riteit om ervoor te zorgen dat alle leden van het concern of de 
groepering van ondernemingen die gezamenlijk een economische 
activiteit uitoefenen de bindende bedrijfsvoorschriften naleven, in 

Artikel 47 Bindende bedrijfsvoorschriften
1. De bevoegde toezichthoudende autoriteit keurt in 

overeenstemming met het in artikel 63 bedoelde coherentiemecha-
nism bindende bedrijfsvoorschriften goed, op voorwaarde dat deze:
a) juridisch bindend zijn voor, van toepassing zijn op en worden 

gehandhaafd door alle betrokken leden van het concern, of de 
groepering van ondernemingen die gezamenlijk een economische 
activiteit uitoefenen, met inbegrip van hun werknemers;

b) betrokkenen uitdrukkelijk afdwingbare rechten toekennen met 
betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens; en

c) voldoen aan de in lid 2 vastgestelde vereisten.
2. In de in lid 1 bedoelde bindende bedrijfsvoorschriften worden min-

stens de volgende elementen vastgelegd:
a) de structuur en de contactgegevens van het concern of de groepe-

ring van ondernemingen die gezamenlijk een economische activi-
teit uitoefenen en van elk van haar leden;

b) de gegevensdoorgiften of reeks van doorgiften, met inbegrip van 
de categorieën van persoonsgegevens, het soort verwerking en de 
doeleinden daarvan, het soort betrokkenen in kwestie en de iden-
tificatie van het derde land of de derde landen in kwestie;

c) het intern en extern juridisch bindende karakter;
d) de toepassing van de algemene beginselen inzake gegevens-

bescherming, met name doelbinding, minimale gegevensver-
werking, beperkte opslagtermijnen, kwaliteit van gegevens, 
gegevensbescherming door standaardinstellingen en door ont-
werp, rechtsgrond voor verwerking, verwerking van bijzondere 
categorieën van persoonsgegevens, maatregelen om gegevens-
beveiliging te waarborgen, en de vereisten inzake verdere doorgif-
ten aan organen die niet door bindende bedrijfsvoorschriften zijn 
gebonden;

e) de rechten van betrokkenen in verband met verwerking en de 
middelen om die rechten uit te oefenen, waaronder het recht om 
niet te worden onderworpen aan louter op geautomatiseerde ver-
werking gebaseerde besluiten, met inbegrip van profilering over-
eenkomstig artikel 22, het recht om een klacht in te dienen bij de 
bevoegde toezichthoudende autoriteit, om een vordering in te 
stellen bij de bevoegde gerechten van de lidstaten overeenkom-
stig artikel 79, en om schadeloosstelling en, in voorkomend geval, 
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giften voor hem kunnen inhouden bij ontstentenis van een ade-
quaatheidsbesluit en van passende waarborgen;

b) de doorgifte is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeen-
komst tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke 
of voor de uitvoering van op verzoek van de betrokkene genomen 
precontractuele maatregelen;

c) de doorgifte is noodzakelijk voor de sluiting of de uitvoering van 
een in het belang van de betrokkene tussen de verwerkingsverant-
woordelijke en een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon 
gesloten overeenkomst;

d) de doorgifte is noodzakelijk wegens gewichtige redenen van alge-
meen belang;

e) de doorgifte is noodzakelijk voor de instelling, uitoefening of 
onderbouwing van een rechtsvordering;

f) de doorgifte is noodzakelijk voor de bescherming van de vitale 
belangen van de betrokkene of van andere personen, indien de 
betrokkene lichamelijk of juridisch niet in staat is zijn toestem-
ming te geven;

g) de doorgifte is verricht vanuit een register dat volgens het Unie-
recht of lidstatelijk recht is bedoeld om het publiek voor te lichten 
en dat door eenieder dan wel door iedere persoon die zich op een 
gerechtvaardigd belang kan beroepen, kan worden geraadpleegd, 
maar alleen voor zover in het geval in kwestie wordt voldaan aan 
de in Unierecht of lidstatelijk recht vastgestelde voorwaarden voor 
raadpleging.

 Wanneer een doorgifte niet op een bepaling van de artikelen 45 of 
46, met inbegrip van de bepalingen inzake bindende bedrijfsvoor-
schriften, kon worden gegrond en geen van de afwijkingen voor 
een specifieke situatie overeenkomstig de punten a) tot en met g) 
van dit lid van toepassing zijn, is de doorgifte niet repetitief is, een 
beperkt aantal betrokkenen betreft, noodzakelijk is voor dwin-
gende gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverant-
woordelijke die niet ondergeschikt zijn aan de belangen of rechten 
en vrijheden van de betrokkene, en de verwerkingsverantwoor-
delijke alle omstandigheden in verband met de gegevensdoor-
gifte heeft beoordeeld en op basis van die beoordeling passende 
waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens heeft 
geboden. De verwerkingsverantwoordelijke informeert de toe-
zichthoudende autoriteit over de doorgifte. De verwerkingsver-
antwoordelijke informeert de betrokkene, behalve over de in de 
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het bijzonder door de resultaten van de in punt j) bedoelde contro-
les ter beschikking van de toezichthoudende autoriteit te stellen;

m) de procedures om eventuele wettelijke voorschriften waaraan een 
lid van het concern of de groepering van ondernemingen die geza-
menlijk een economische activiteit uitoefenen in een derde land is 
onderworpen en die waarschijnlijk een aanzienlijk negatief effect 
zullen hebben op de door de bindende bedrijfsvoorschriften gebo-
den waarborgen, aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit te 
melden; en

n) de passende opleiding inzake gegevensbescherming voor perso-
neel dat permanent of op regelmatige basis toegang tot persoons-
gegevens heeft.

3. De Commissie kan het model en de procedures voor de uitwisseling 
van informatie over bindende bedrijfsvoorschriften in de zin van dit 
artikel tussen verwerkingsverantwoordelijken, verwerkers en toe-
zichthoudende autoriteiten nader bepalen. Deze uitvoeringshande-
lingen worden vastgesteld volgens de in artikel 93, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

Artikel 48 Niet bij Unierecht toegestane doorgiften 
of verstrekkingen
Elke rechterlijke uitspraak en elk besluit van een administratieve autori-
teit van een derde land op grond waarvan een verwerkingsverantwoorde-
lijke of een verwerker persoonsgegevens moet doorgeven of verstrekken, 
mag alleen op enigerlei wijze worden erkend of afdwingbaar zijn indien 
zij gebaseerd zijn op een internationale overeenkomst, zoals een verdrag 
inzake wederzijdse rechtsbijstand, tussen het verzoekende derde landen 
en de Unie of een lidstaat, onverminderd andere gronden voor doorgifte 
uit hoofde van dit hoofdstuk.

Artikel 49 Afwijkingen voor specifieke situaties
1. Bij ontstentenis van een adequaatheidsbesluit over-

eenkomstig artikel 45, lid 3, of van passende waarborgen overeen-
komstig artikel 46, met inbegrip van bindende bedrijfsvoorschriften, 
kan een doorgifte of een reeks van doorgiften van persoonsgegevens 
aan een derde land of een internationale organisatie slechts plaatsvin-
den mits aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:
a) de betrokkene heeft uitdrukkelijk met de voorgestelde doorgifte 

ingestemd, na te zijn ingelicht over de risico’s die dergelijke door-
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c) belanghebbenden te betrekken bij besprekingen en activiteiten om 
de internationale samenwerking bij de handhaving van de wetgeving 
inzake de bescherming van persoonsgegevens te bevorderen; en

d) de uitwisseling en het documenteren van wetgeving en praktijken 
inzake de bescherming van persoonsgegevens te bevorderen, onder 
meer betreffende jurisdictiegeschillen met derde landen.

HOOFDSTUK VI ONAFHANKELIJKE TOEZICHTHOUDENDE 
AUTORITEITEN

Afdeling 1 Onafhankelijkheid

Artikel 51 Toezichthoudende autoriteit
1. Elke lidstaat bepaalt dat één of meer onafhankelijke overheidsinstan-

ties verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de toepassing van deze 
verordening, teneinde de grondrechten en fundamentele vrijheden 
van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun per-
soons-gegevens te beschermen en het vrije verkeer van persoonsge-
gevens binnen de Unie te vergemakkelijken.

2. Elke toezichthoudende autoriteit draagt bij tot de consequente toe-
passing van deze verordening in de hele Unie. Daartoe werken de toe-
zichthoudende autoriteiten onderling en met de Commissie samen 
overeenkomstig hoofdstuk VII.

3. Wanneer er in een lidstaat meer dan één toezichthoudende autoriteit 
is gevestigd, wijst die lidstaat de toezichthoudende autoriteit aan die 
die autoriteiten in het Comité moet vertegenwoordigen en stelt hij 
de procedure vast om ervoor te zorgen dat de andere autoriteiten de 
regels in verband met het in artikel 63 bedoelde coherentiemecha-
nisme naleven.

4. Elke lidstaat stelt de Commissie uiterlijk op 25 mei 2018 in kennis van 
de wettelijke bepalingen die hij overeenkomstig dit hoofdstuk vast-
stelt, alsmede, onverwijld, van alle latere wijzigingen daarvan.

Artikel 52 Onafhankelijkheid
1. Elke toezichthoudende autoriteit treedt volledig onafhankelijk op bij 

de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden 
die haar overeenkomstig deze verordening zijn toegewezen.

artikelen 13 en 14 bedoelde informatie, ook over de doorgifte en 
de door hem nagestreefde dwingende gerechtvaardigde belan-
gen.

2. Een doorgifte overeenkomstig lid 1, punt g), mag geen betrekking 
hebben op alle persoonsgegevens of volledige categorieën van per-
soonsgegevens die in het register zijn opgeslagen. Wanneer een regis-
ter bedoeld is om door personen met een gerechtvaardigd belang te 
worden geraadpleegd, kan de doorgifte slechts plaatsvinden op ver-
zoek van die personen of wanneer de gegevens voor hen zijn bestemd.

3. Lid 1, eerste alinea, punten a), b) en c) en lid 1, tweede alinea, zijn niet 
van toepassing op activiteiten die door overheidsinstanties worden 
verricht bij de uitoefening van hun openbare bevoegdheden.

4. Het in lid 1, punt d), bedoelde openbaar belang moet zijn erkend bij 
een Unierechtelijke of nationaalrechtelijke bepaling die op de verwer-
kingsverantwoordelijke van toepassing is.

5. Bij ontstentenis van een adequaatheidsbesluit kunnen in Unierech-
telijke of lidstaatrechtelijke bepalingen of bepalingen om gewichtige 
redenen van openbaar belang uitdrukkelijk grenzen worden gesteld 
aan de doorgifte van specifieke categorieën van persoonsgegevens 
aan een derde land of een internationale organisatie. De lidstaten stel-
len de Commissie in kennis van dergelijke bepalingen.

6. De verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker staaft de beoorde-
ling en de in lid 1, tweede alinea, van dit artikel bedoelde passende 
waarborgen in het artikel 30 bedoelde register.

Artikel 50 Internationale samenwerking voor de bescherming van 
persoonsgegevens
Ten aanzien van derde landen en internationale organisaties nemen de 
Commissie en de toezichthoudende autoriteiten de nodige maatregelen 
om:
a) procedures voor internationale samenwerking te ontwikkelen, zodat 

de effectieve handhaving van de wetgeving inzake de bescherming 
van persoonsgegevens wordt vergemakkelijkt;

b) internationale wederzijdse bijstand te bieden bij de handhaving van 
de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, onder 
meer door kennisgeving, doorverwijzing van klachten, bijstand bij 
onderzoeken en uitwisseling van informatie, voor zover er passende 
waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens en andere 
grondrechten en fundamentele vrijheden bestaan;
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3. De taken van een lid eindigen bij het verstrijken van de ambtstermijn, 
bij ontslag of bij verplichte pensionering overeenkomstig de wetge-
ving van de lidstaat in kwestie.

4. Een lid wordt slechts ontslagen indien het op ernstige wijze is tekort-
geschoten of niet langer aan de vereisten voor de uitvoering van de 
taken voldoet.

Artikel 54 Regels inzake de oprichting van de toezichthoudende 
autoriteit
1. Elke lidstaat regelt al het volgende bij wet:

a) de oprichting van elke toezichthoudende autoriteit;
b) de vereiste kwalificaties en voorwaarden om als lid te worden 

benoemd voor elke toezichthoudende autoriteit;
c) de regels en procedures voor de benoeming van het lid of de leden 

van elke toezichthoudende autoriteit;
d) de ambtstermijn van het lid of de leden van elke toezichthou-

dende autoriteit, die ten minste vier jaar bedraagt, behoudens de 
eerste ambtstermijn na 24 mei 2018, die korter kan zijn wanneer 
dat nodig is om de onafhankelijkheid van de toezichthoudende 
autoriteit door middel van een in de tijd gespreide benoemings-
procedure te beschermen;

e) of het lid of de leden van elke toezichthoudende autoriteit opnieuw 
kan of kunnen worden benoemd en zo ja, hoe vaak;

f) de voorwaarden in verband met de plichten van het lid of de leden 
en de personeelsleden van elke toezichthoudende autoriteit, de 
verboden op met die plichten onverenigbare handelingen, werk-
zaamheden en voordelen tijdens en na de ambtstermijn en de 
regels betreffende de beëindiging van de ambtstermijn onder-
scheidenlijk de arbeidsverhouding.

2. Ten aanzien van de vertrouwelijke informatie die hun bij de uitvoering 
van hun taken of de uitoefening van hun bevoegdheden ter kennis is 
gekomen, geldt voor het lid of de leden en de personeelsleden van 
elke toezichthoudende autoriteit zowel tijdens hun ambtstermijn als 
daarna het beroepsgeheim, zulks overeenkomstig Unierecht of lid-
statelijk recht. Tijdens hun ambtstermijn geldt het beroepsgeheim 
met name voor meldingen van inbreuken op deze verordening door 
natuurlijke personen.

2. Bij de uitvoering van hun taken en de uitoefening van hun bevoegd-
heden overeenkomstig deze verordening blijven de leden van elke 
toezichthoudende autoriteit vrij van al dan niet rechtstreekse externe 
invloed en vragen noch aanvaarden zij instructies van wie dan ook.

3. De leden van toezichthoudende autoriteiten verrichten geen hande-
lingen die onverenigbaar zijn met hun taken en verrichten gedurende 
hun ambtstermijn geen al dan niet bezoldigde beroepswerkzaamhe-
den die onverenigbaar zijn met hun taken.

4. Elke lidstaat zorgt ervoor dat elke toezichthoudende autoriteit 
beschikt over de personele, technische en financiële middelen, en de 
bedrijfsruimten en infrastructuur die nodig zijn voor het effectief uit-
voeren van haar taken en uitoefenen van haar bevoegdheden, waar-
onder die in het kader van wederzijdse bijstand, samenwerking en 
deelname aan het Comité.

5. Elke lidstaat zorgt ervoor dat elke toezichthoudende autoriteit eigen 
en zelfgekozen personeelsleden heeft, die onder de exclusieve leiding 
van het lid of de leden van de betrokken toezichthoudende autoriteit 
staan.

6. Elke lidstaat zorgt ervoor dat op elke toezichthoudende autoriteit 
financieel toezicht wordt uitgeoefend zonder dat daarbij de onafhan-
kelijkheid van de toezichthoudende autoriteit in het gedrang komt en 
dat het een afzonderlijke, publieke jaarbegroting heeft, die een onder-
deel kan zijn van de algehele staats- of nationale begroting.

Artikel 53 Algemene voorwaarden voor de leden van de 
toezichthoudende autoriteit
1. De lidstaten schrijven voor dat elk lid van hun toezichthoudende auto-

riteiten volgens een transparante procedure wordt benoemd door:
– hun parlement;
– hun regering;
– hun staatshoofd; of
– een onafhankelijk orgaan dat krachtens het lidstatelijke recht met 

de benoeming is belast.
2. Elk lid beschikt over de nodige kwalificaties, ervaring en vaardighe-

den, met name op het gebied van de bescherming van persoonsge-
gevens, voor het uitvoeren van zijn taken en het uitoefenen van zijn 
bevoegdheden.
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zichthoudende autoriteit die de leidende toezichthoudende autoriteit 
in kennis heeft gesteld, kan bij deze laatste een ontwerpbesluit indie-
nen. De leidende toezichthoudende autoriteit houdt zo veel mogelijk 
rekening met dat ontwerp wanneer zij het in artikel 60, lid 3, bedoelde 
ontwerpbesluit opstelt.

5. Indien de leidende toezichthoudende autoriteit besluit de zaak niet te 
behandelen, wordt deze overeenkomstig de artikelen 61 en 62 behan-
deld door de toezichthoudende autoriteit die de leidende toezicht-
houdende autoriteit in kennis heeft gesteld.

6. De leidende toezichthoudende autoriteit is voor de verwerkingsver-
antwoordelijke of de verwerker de enige gesprekspartner bij grens-
overschrijdende verwerking door die verwerkingsverantwoordelijke 
of verwerker.

Artikel 57 Taken
1. Onverminderd andere uit hoofde van deze verordening vastgestelde 

taken, verricht elke toezichthoudende autoriteit op haar grondgebied 
de volgende taken:
a) zij monitort en handhaaft de toepassing van deze verordening;
b) zij bevordert bij het brede publiek de bekendheid met en het 

inzicht in de risico’s, regels, waarborgen en rechten in verband met 
de verwerking. Bijzondere aandacht wordt besteed aan specifiek 
op kinderen gerichte activiteiten;

c) zij verleent overeenkomstig het recht van de lidstaat, advies aan 
het nationale parlement, de regering, en andere instellingen en 
organen over wetgevingsinitiatieven en bestuursmaatregelen 
in verband met de bescherming van de rechten en vrijheden van 
natuurlijke personen op het gebied van verwerking;

d) zij maakt de verwerkingsverantwoordelijken en de verwerkers 
beter bekend met hun verplichtingen uit hoofde van deze verorde-
ning;

e) zij verstrekt desgevraagd informatie aan iedere betrokkene over 
de uitoefening van zijn rechten uit hoofde van deze verordening 
en werkt daartoe in voorkomend geval samen met de toezicht-
houdende autoriteiten in andere lidstaten;

f) zij behandelt klachten van betrokkenen, of van organen, orga-
nisaties of verenigingen overeenkomstig artikel 80, onderzoekt 
de inhoud van de klacht in de mate waarin dat gepast is en stelt 
de klager binnen een redelijke termijn in kennis van de vooruit-

Afdeling 2 Competentie, Taken En Bevoegdheden

Artikel 55 Competentie
1. Elke toezichthoudende autoriteit heeft de competentie op het grond-

gebied van haar lidstaat de taken uit te voeren die haar overeenkom-
stig deze verordening zijn opgedragen en de bevoegdheden uit te 
oefenen die haar overeenkomstig deze verordening zijn toegekend.

2. In het geval van verwerking door overheidsinstanties of door particu-
liere organen die handelen op grond van artikel 6, lid 1, punt c) of punt 
e), is de toezichthoudende autoriteit van de lidstaat in kwestie compe-
tent. In dergelijke gevallen is artikel 56 niet van toepassing.

3. Toezichthoudende autoriteiten zijn niet competent toe te zien op 
verwerkingen door gerechten bij de uitoefening van hun rechterlijke 
taken.

Artikel 56 Competentie van de leidende toezichthoudende 
autoriteit
1. Onverminderd artikel 55 is de toezichthoudende autoriteit van de 

hoofdvestiging of de enige vestiging van de verwerkingsverantwoor-
delijke of verwerker competent op te treden als leidende toezichthou-
dende autoriteit voor de grensoverschrijdende verwerking door die 
verwerkingsverantwoordelijke of verwerker overeenkomstig de pro-
cedure van artikel 60.

2. In afwijking van lid 1 is elke toezichthoudende autoriteit competent 
een bij haar ingediende klacht of een eventuele inbreuk op deze ver-
ordening te behandelen indien het onderwerp van die zaak alleen 
verband houdt met een vestiging in haar lidstaat of alleen voor betrok-
kenen in haar lidstaat wezenlijke gevolgen heeft.

3. In de in lid 2 van dit artikel bedoelde gevallen stelt de toezichthou-
dende autoriteit de leidende toezichthoudende autoriteit onverwijld 
in kennis van de zaak. Binnen drie weken nadat zij in kennis is gesteld, 
besluit de leidende toezichthoudende autoriteit of zij de zaak al dan 
niet zal behandelen, overeenkomstig de in artikel 60 vastgelegde pro-
cedure; zij houdt daarbij rekening met het al dan niet bestaan van een 
vestiging van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker in de 
lidstaat van de toezichthoudende autoriteit die haar in kennis heeft 
gesteld.

4. Wanneer de leidende toezichthoudende autoriteit besluit de zaak te 
behandelen, is de procedure van artikel 60 van toepassing. De toe-
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s) zij keurt overeenkomstig artikel 47 bindende bedrijfsvoorschriften 
goed;

t) zij levert een bijdrage aan de activiteiten van het Comité;
u) zij houdt interne registers bij van inbreuken op deze verordening 

en van overeenkomstig artikel 58, lid 2, getroffen maatregelen; en
v) zij verricht alle andere taken die verband houden met de bescher-

ming van persoonsgegevens.
2. Elke toezichthoudende autoriteit faciliteert de indiening van klachten 

als bedoeld in lid 1, punt f), door maatregelen te nemen, zoals het ter 
beschikking stellen van een klachtenformulier dat ook elektronisch 
kan worden ingevuld, zonder dat andere communicatiemiddelen wor-
den uitgesloten.

3. Elke toezichthoudende autoriteit verricht haar taken kosteloos voor 
de betrokkene en, in voorkomend geval, voor de functionaris voor 
gegevensbescherming.

4. Wanneer verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, met 
name vanwege hun repetitieve karakter, kan de toezichthoudende 
autoriteit op basis van de administratieve kosten een redelijke vergoe-
ding aanrekenen, of weigeren aan het verzoek gevolg te geven. Het 
is aan de toezichthoudende autoriteit om de kennelijk ongegronde of 
buitensporige aard van het verzoek aan te tonen.

Artikel 58 Bevoegdheden
1. Elk toezichthoudende autoriteit heeft alle volgende 

onderzoeksbevoegdheden om:
a) de verwerkingsverantwoordelijke, de verwerker en, in voorko-

mend geval, de vertegenwoordiger van de verwerkingsverant-
woordelijke of van verwerker te gelasten alle voor de uitvoering 
van haar taken vereiste informatie te verstrekken;

b) onderzoeken te verrichten in de vorm van gegevensbescher-
mingscontroles;

c) een toetsing te verrichten van de overeenkomstig artikel 42, lid 7, 
afgegeven certificeringen;

d) de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker in kennis te stel-
len van een beweerde inbreuk op deze verordening;

e) van de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker toegang te 
verkrijgen tot alle persoonsgegevens en alle informatie die nood-
zakelijk is voor de uitvoering van haar taken; en
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gang en het resultaat van het onderzoek, met name indien verder 
onderzoek of coördinatie met een andere toezichthoudende auto-
riteit noodzakelijk is;

g) zij werkt samen met andere toezichthoudende autoriteiten, onder 
meer door informatie te delen en wederzijdse bijstand te bieden, 
teneinde de samenhang in de toepassing en de handhaving van 
deze verordening te waarborgen;

h) zij verricht onderzoeken naar de toepassing van deze verordening, 
onder meer op basis van informatie die zij van een andere toezicht-
houdende autoriteit of een andere overheidsinstantie ontvangt;

i) zij volgt de relevante ontwikkelingen voor zover deze een impact 
hebben op de bescherming van persoonsgegevens, met name de 
ontwikkelingen in informatie- en communicatietechnologieën en 
handelspraktijken;

j) zij stelt de in artikel 28, lid 8, en artikel 46, lid 2, punt d), bedoelde 
standaardcontractbepalingen vast;

k) zij stelt een lijst op met betrekking tot het vereiste inzake een 
gegevensbeschermings-effectbeoordeling overeenkomstig arti-
kel 35, lid 4, en houdt deze lijst bij;

l) zij verstrekt advies over de in artikel 36, lid 2, bedoelde verwer-
kingsactiviteiten;

m) zij bevordert de opstelling van gedragscodes uit hoofde van arti-
kel 40, geeft advies en keurt, overeenkomstig artikel 40, lid 5, 
gedragscodes goed die voldoende waarborgen leveren;

n) zij bevordert de invoering van certificeringsmechanismen voor 
gegevensbescherming en van gegevensbeschermingszegels en 
-merktekens overeenkomstig artikel 42, lid 1, en keurt de criteria 
voor certificering uit hoofde van artikel 42, lid 5, goed;

o) waar van toepassing verricht zij een periodieke toetsing van de 
overeenkomstig artikel 42, lid 7, afgegeven certificeringen;

p) zij zorgt voor het opstellen en het bekendmaken van de criteria 
voor de accreditatie van een orgaan voor het toezicht op gedrags-
codes op grond van artikel 41 en van een certificeringsorgaan op 
grond van artikel 43;

q) zij zorgt voor de accreditatie van een orgaan voor het toezicht op 
gedragscodes op grond van artikel 41 en van een certificeringsor-
gaan op grond van artikel 43;

r) zij geeft toestemming voor de in artikel 46, lid 3, bedoelde con-
tractuele en andere bepalingen;
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3. Elke toezichthoudende autoriteit heeft alle autorisatie- en adviesbe-
voegdheden om:
a) de verwerkingsverantwoordelijke advies te verstrekken in over-

eenstemming met de procedure van voorafgaande raadpleging 
van artikel 36;

b) op eigen initiatief dan wel op verzoek, aan het nationaal parle-
ment, aan de regering van de lidstaat, of overeenkomstig het lid-
statelijke recht aan andere instellingen en organen alsmede aan 
het publiek advies te verstrekken over aangelegenheden die ver-
band houden met de bescherming van persoonsgegevens;

c) toestemming te geven voor verwerking als bedoeld in artikel 36, 
lid 5, indien die voorafgaande toestemming door het lidstatelijke 
recht wordt voorgeschreven;

d) overeenkomstig artikel 40, lid 5, advies uit te brengen over en 
goedkeuring te hechten aan de ontwerpgedragscodes;

e) certificeringsorganen te accrediteren overeenkomstig artikel 43;
f) certificeringen af te geven en certificeringscriteria goed te keuren 

overeenkomstig artikel 42, lid 5;
g) de in artikel 28, lid 8, en artikel 46, lid 2, punt d), bedoelde stan-

daardbepalingen inzake gegevensbescherming aan te nemen;
h) toestemming te verlenen voor de in artikel 46, lid 3, punt a), 

bedoelde contractbepalingen;
i) toestemming te verlenen voor de in artikel 46, lid 3, punt b), 

bedoelde administratieve regelingen;
j) goedkeuring te hechten aan bindende bedrijfsvoorschriften over-

eenkomstig artikel 47.
4. Op de uitoefening van de bevoegdheden die uit hoofde van dit artikel 

aan de toezichthoudende autoriteit worden verleend, zijn passende 
waarborgen van toepassing, daaronder begrepen doeltreffende voor-
ziening in rechte en eerlijke rechtsbedeling, zoals overeenkomstig het 
Handvest vastgelegd in het Unierecht en het lidstatelijke recht.

5. Elke lidstaat bepaalt bij wet dat zijn toezichthoudende autoriteit 
bevoegd is inbreuken op deze verordening ter kennis te brengen van 
de gerechtelijke autoriteiten en, waar passend, daartegen een rechts-
vordering in te stellen of anderszins in rechte op te treden, teneinde de 
bepalingen van deze verordening te doen naleven.

6. Elke lidstaat kan bij wet bepalen dat zijn toezichthoudende autoriteit, 
naast de in lid 1, 2 en 3 bedoelde bevoegdheden bijkomende bevoegd-
heden heeft. De uitoefening van die bevoegdheden doet geen afbreuk 
aan de doeltreffende werking van hoofdstuk VII.

f) toegang te verkrijgen tot alle bedrijfsruimten van de verwerkings-
verantwoordelijke en de verwerker, daaronder begrepen tot alle 
uitrustingen en middelen voor gegevensverwerking, in overeen-
stemming met het uniale of lidstatelijke procesrecht.

2. Elk toezichthoudende autoriteit heeft alle volgende 
bevoegdheden tot het nemen van corrigerende 
maatregelen:
a) de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker waarschuwen 

dat met de voorgenomen verwerkingen waarschijnlijk inbreuk op 
bepalingen van deze verordening wordt gemaakt;

b) de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker berispen wan-
neer met verwerkingen inbreuk op bepalingen van deze verorde-
ning is gemaakt;

c) de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gelasten de 
verzoeken van de betrokkene tot uitoefening van zijn rechten uit 
hoofde van deze verordening in te willigen;

d) de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gelasten, waar 
passend, op een nader bepaalde manier en binnen een nader 
bepaalde termijn, verwerkingen in overeenstemming te brengen 
met de bepalingen van deze verordening;

e) de verwerkingsverantwoordelijke gelasten een inbreuk in verband 
met persoonsgegevens aan de betrokkene mee te delen;

f) een tijdelijke of definitieve verwerkingsbeperking, waaronder een 
verwerkingsverbod, opleggen;

g) het rectificeren of wissen van persoonsgegevens of het beperken 
van verwerking uit hoofde van de artikelen 16, 17 en 18 gelasten, 
alsmede de kennisgeving van dergelijke handelingen aan ontvan-
gers aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, overeenkomstig 
artikel 17, lid 2, en artikel 19;

h) een certificering intrekken of het certificeringsorgaan gelasten een 
uit hoofde van de artikelen 42 en 43 afgegeven certificering in te 
trekken, of het certificeringsorgaan te gelasten geen certificering 
af te geven indien niet langer aan de certificeringsvereisten wordt 
voldaan;

i) naargelang de omstandigheden van elke zaak, naast of in plaats 
van de in dit lid bedoelde maatregelen, een administratieve geld-
boete opleggen op grond van artikel 83; en

j) de opschorting van gegevensstromen naar een ontvanger in een 
derde land of naar een internationale organisatie gelasten.
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houdende autoriteit, indien zij het relevante en gemotiveerde bezwaar 
afwijst of het niet relevant en niet gemotiveerd acht, de aangelegen-
heid aan het in artikel 63 bedoelde coherentiemechanisme.

5. Indien de leidende toezichthoudende autoriteit voornemens is het 
ingediende relevante en gemotiveerde bezwaar te honoreren, legt zij 
de overige betrokken toezichthoudende autoriteiten te hunner beoor-
deling een herzien ontwerpbesluit voor. Dat herziene ontwerpbesluit 
wordt binnen een termijn van twee weken aan de in lid 4 bedoelde 
procedure onderworpen.

6. Indien geen enkele andere betrokken toezichthoudende autoriteit 
binnen de in de leden 4 en 5 bedoelde termijn bezwaar heeft gemaakt 
tegen het door de leidende toezichthoudende autoriteit voorgelegde 
ontwerpbesluit, worden de leidende toezichthoudende autoriteit en 
de betrokken toezichthoudende autoriteiten geacht met dat ontwerp-
besluit in te stemmen en zijn zij daaraan gebonden.

7. De leidende toezichthoudende autoriteit stelt het besluit vast en deelt 
het mee aan de hoofdvestiging of de enige vestiging van de verwer-
kingsverantwoordelijke of de verwerker, naargelang het geval, en stelt 
de andere betrokken toezichthoudende autoriteiten, alsmede het 
Comité in kennis van het besluit in kwestie, voorzien van een samen-
vatting van de relevante feiten en gronden. De toezichthoudende 
autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van 
het besluit.

8. Ingeval een klacht is afgewezen of verworpen, stelt de toezichthou-
dende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, in afwijking van lid 7, 
het besluit vast en deelt zij het mee aan de klager en stelt zij de ver-
werkingsverantwoordelijke ervan in kennis.

9. Indien de leidende toezichthoudende autoriteit en de betrokken toe-
zichthoudende autoriteiten het erover eens zijn delen van een klacht 
af te wijzen of te verwerpen en voor andere delen van die klacht op te 
treden, wordt voor elk van die laatstgenoemde delen een afzonderlijk 
besluit vastgesteld. De leidende toezichthoudende autoriteit stelt het 
besluit vast voor het deel betreffende de maatregelen inzake de ver-
werkingsverantwoordelijke, en deelt het mee aan de hoofdvestiging of 
de enige vestiging van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwer-
ker op het grondgebied van haar lidstaat, en stelt de klager daarvan in 
kennis. Voor het deel waarvoor de klacht in kwestie is afgewezen of 
verworpen, wordt het besluit vastgesteld door de toezichthoudende 
autoriteit van de klager, en door haar aan die klager medegedeeld, en 

Artikel 59 Activiteitenverslagen
Elke toezichthoudende autoriteit stelt jaarlijks een verslag over haar 
activiteiten op, met daarin mogelijk een lijst van de soorten gemelde 
inbreuken en de soorten maatregelen die overeenkomstig artikel 58, lid 
2, worden genomen. Die verslagen worden toegezonden aan het natio-
nale parlement, de regering en elke andere autoriteit die daartoe in het 
lidstatelijke recht is aangewezen. Zij worden ter beschikking gesteld van 
het publiek, de Commissie en het Comité.

HOOFDSTUK VII SAMENWERKING EN COHERENTIE

AFDELING 1 SAMENWERKING

Artikel 60 Samenwerking tussen de leidende toezichthoudende 
autoriteit en andere betrokken toezichthoudende autoriteiten
1. De leidende toezichthoudende autoriteit werkt overeenkomstig dit 

artikel samen met de andere betrokken toezichthoudende autori-
teiten teneinde tot een consensus proberen te komen. De leidende 
toezichthoudende autoriteit en de betrokken toezichthoudende auto-
riteiten wisselen alle relevante informatie met elkaar uit.

2. De leidende toezichthoudende autoriteit kan te allen tijde andere 
betrokken toezichthoudende autoriteiten verzoeken wederzijdse 
bijstand overeenkomstig artikel 61 te verlenen, en kan gezamenlijke 
werkzaamheden ondernemen overeenkomstig artikel 62, in het bij-
zonder voor het uitvoeren van onderzoeken of voor het toezicht op de 
uitvoering van een maatregel betreffende een in een andere lidstaat 
gevestigde verwerkingsverantwoordelijke of verwerker.

3. De leidende toezichthoudende autoriteit deelt onverwijld alle rele-
vante informatie over de aangelegenheid mee aan de andere betrok-
ken toezichthoudende autoriteiten. Zij legt de andere betrokken 
toezichthoudende autoriteiten onverwijld te hunner beoordeling een 
ontwerpbesluit voor en houdt naar behoren rekening met hun stand-
punten.

4. Indien één van de andere betrokken toezichthoudende autoriteiten 
binnen een termijn van vier weken na te zijn geraadpleegd overeen-
komstig lid 3 van dit artikel een relevant en gemotiveerd bezwaar 
tegen het ontwerpbesluit indient, onderwerpt de leidende toezicht-
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4. De toezichthoudende autoriteit waaraan een verzoek om bijstand is 
gericht, wijst dit verzoek slechts af indien:
a) zij niet bevoegd is voor het onderwerp van het verzoek of voor de 

maatregelen die zij verzocht wordt uit te voeren; of
b) het verzoek inbreuk maakt op deze verordening of met Unierecht 

of lidstatelijk recht dat van toepassing is op de toezichthoudende 
autoriteit die het verzoek ontvangt.

5. De toezichthoudende autoriteit tot wie het verzoek is gericht, infor-
meert de verzoekende toezichthoudende autoriteit over de resulta-
ten of, in voorkomend geval, de voortgang van de maatregelen die in 
antwoord op het verzoek zijn genomen. Indien de toezichthoudende 
autoriteit tot wie het verzoek is gericht het verzoek op grond van lid 4 
afwijst, licht zij de redenen daarvoor toe.

6. Toezichthoudende autoriteiten tot wie het verzoek is gericht delen 
in de regel de door andere toezichthoudende autoriteiten gevraagde 
informatie langs elektronische weg mee door middel van een stan-
daardformulier.

7. De maatregelen die toezichthoudende autoriteiten tot wie een ver-
zoek is gericht nemen uit hoofde van een verzoek om wederzijdse 
bijstand, zijn kosteloos. De toezichthoudende autoriteiten kunnen 
regels overeenkomen om elkaar te vergoeden voor specifieke uitga-
ven die voortvloeien uit het verstrekken van wederzijdse bijstand in 
uitzonderlijke omstandigheden.

8. Wanneer een toezichthoudende autoriteit de in lid 5 bedoelde infor-
matie niet binnen één maand na ontvangst van het verzoek van een 
andere toezichthoudende autoriteit verstrekt, kan de verzoekende 
toezichthoudende autoriteit overeenkomstig artikel 55, lid 1, op het 
grondgebied van haar lidstaat een voorlopige maatregel nemen. In 
dat geval wordt geacht dat er overeenkomstig artikel 66, lid 1, drin-
gend moet worden opgetreden en dat dit een dringend bindend 
besluit van het Comité vereist overeenkomstig artikel 66, lid 2.

9. De Commissie kan door middel van uitvoeringshandelingen het model 
en de procedures voor de in dit artikel bedoelde wederzijdse bijstand 
vastleggen, alsmede de regelingen voor de elektronische uitwisse-
ling van informatie tussen toezichthoudende autoriteiten onderling 
en tussen toezichthoudende autoriteiten en het Comité, waaronder 
het in lid 6 van dit artikel bedoelde standaardformulier. Die uitvoe-
ringshandelingen worden vastgesteld volgens de in artikel 93, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

wordt de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker daarvan in 
kennis gesteld.

10. De verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker treft, na in ken-
nis te zijn gesteld van het besluit van de leidende toezichthoudende 
autoriteit overeenkomstig de leden 7 en 9, de nodige maatregelen 
teneinde het besluit wat betreft de verwerkingsactiviteiten binnen al 
zijn vestigingen binnen de Unie te doen naleven. De verwerkingsver-
antwoordelijke of de verwerker deelt de door hem met het oog op de 
naleving van het besluit getroffen maatregelen mee aan de leidende 
toezichthoudende autoriteit, die de andere betrokken toezichthou-
dende autoriteiten ervan in kennis stelt.

11. Indien, in buitengewone omstandigheden, een betrokken toezicht-
houdende autoriteit het met reden dringend noodzakelijk acht dat in 
het belang van bescherming van de belangen van betrokkenen wordt 
opgetreden, is de in artikel 66 bedoelde spoedprocedure van toepas-
sing.

12. De leidende toezichthoudende autoriteit en de andere betrokken toe-
zichthoudende autoriteiten verstrekken elkaar langs elektronische 
weg, door middel van een standaardformulier, de krachtens dit artikel 
vereiste informatie.

Artikel 61 Wederzijdse bijstand
1. De toezichthoudende autoriteiten verstrekken elkaar relevante infor-

matie en wederzijdse bijstand om deze verordening op een con-
sequente manier ten uitvoer te leggen en toe te passen, en nemen 
maatregelen om doeltreffend met elkaar samen te werken. De weder-
zijdse bijstand bestrijkt met name informatieverzoeken en toezichts-
maatregelen, zoals verzoeken om voorafgaande toestemming en 
raadplegingen, inspecties en onderzoeken.

2. Elke toezichthoudende autoriteit neemt alle passende maatregelen 
die nodig zijn om een verzoek van een andere toezichthoudende auto-
riteit onverwijld en uiterlijk binnen één maand na ontvangst daarvan 
te beantwoorden. Hierbij kan het in het bijzonder gaan om toezen-
ding van relevante informatie over de uitvoering van een onderzoek.

3. Verzoeken om bijstand bevatten alle nodige informatie, waaronder 
het doel van en de redenen voor het verzoek. De uitgewisselde infor-
matie wordt alleen gebruikt voor het doel waarvoor om die informatie 
is verzocht.



146 147

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

van hun werkzaamheden veroorzaakte schade, overeenkomstig het 
recht van de lidstaat op het grondgebied waarvan die personeelsleden 
actief zijn.

5. De lidstaat op het grondgebied waarvan de schade is veroorzaakt, 
vergoedt deze schade onder de voorwaarden die gelden voor door 
zijn eigen personeelsleden veroorzaakte schade. De lidstaat van de 
ondersteunende toezichthoudende autoriteit waarvan de personeels-
leden op het grondgebied van een andere lidstaat aan iemand schade 
hebben berokkend, betaalt die andere lidstaat het volledige bedrag 
terug dat die andere lidstaat voor rekening van die personeelsleden 
aan de rechthebbenden heeft uitgekeerd.

6. Onverminderd de uitoefening van zijn rechten tegenover derden en 
met uitzondering van het in lid 5 bepaalde, ziet elke lidstaat er in het in 
lid 1 bedoelde geval van af het bedrag van de in lid 4 bedoelde schade 
op een andere lidstaat te verhalen.

7. Wanneer een gezamenlijke werkzaamheid is gepland en een toezicht-
houdende autoriteit niet binnen één maand aan de in lid 2, tweede zin, 
van dit artikel vastgestelde verplichting voldoet, kunnen de andere 
toezichthoudende autoriteiten een voorlopige maatregel nemen op 
het grondgebied van de lidstaat waarvoor zij bevoegd zijn overeen-
komstig artikel 55. In dat geval wordt geacht dat er overeenkomstig 
artikel 66, lid 1, dringend moet worden opgetreden en dat dit een drin-
gend advies of een dringend bindend besluit van het Comité vereist 
overeenkomstig artikel 66, lid 2.

AFDELING 2 COHERENTIE

Artikel 63 Coherentiemechanisme
Teneinde bij te dragen aan de consequente toepassing van deze veror-
dening in de gehele Unie werken de toezichthoudende autoriteiten met 
elkaar en waar passend samen met de Commissie in het kader van het in 
deze afdeling uiteengezette coherentiemechanisme.

Artikel 64 Advies van het Comité
1. Het Comité brengt een advies uit wanneer een bevoegde toezichthou-

dende autoriteit voornemens is een van onderstaande maatregelen 
vast te stellen. Hiertoe deelt de bevoegde toezichthoudende autori-
teit het Comité het ontwerpbesluit mee indien het:

Artikel 62 Gezamenlijke werkzaamheden van toezichthoudende  
autoriteiten
1. In voorkomend geval voeren de toezichthoudende autoriteiten geza-

menlijke werkzaamheden uit, waaronder gezamenlijke onderzoeken 
en gezamenlijke handhavingsmaatregelen, waarbij leden of perso-
neelsleden van de toezichthoudende autoriteiten van andere lidsta-
ten worden betrokken.

2. Indien de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker vestigingen 
heeft in meerdere lidstaten, of indien een significant aantal betrokke-
nen in meer dan één lidstaat waarschijnlijk wezenlijke gevolgen onder-
vindt van de verwerkingsactiviteiten, heeft van elk van die lidstaten 
één toezichthoudende autoriteit het recht om aan de gezamenlijke 
werkzaamheden deel te nemen. De toezichthoudende autoriteit die 
bevoegd is overeenkomstig artikel 56, lid 1 of lid 4, verzoekt de toe-
zichthoudende autoriteit van elk van die lidstaten om deelname aan 
de gezamenlijke werkzaamheden in kwestie en beantwoordt onver-
wijld het verzoek van een toezichthoudende autoriteit om te mogen 
deelnemen.

3. Een toezichthoudende autoriteit kan overeenkomstig het lidstatelijke 
recht en met toestemming van de ondersteunende toezichthoudende 
autoriteit, aan de aan gezamenlijke werkzaamheden deelnemende 
leden of personeelsleden van de ondersteunende toezichthoudende 
autoriteit bevoegdheden toekennen, onder meer in verband met het 
voeren van onderzoek, of, voor zover het nationale recht de ontvan-
gende toezichthoudende autoriteit dat toestaat, de leden of de per-
soneelsleden van de ondersteunende toezichthoudende autoriteit 
toestaan om hun onderzoeksbevoegdheden overeenkomstig het 
nationale recht van de ondersteunende toezichthoudende autoriteit 
uit te oefenen. Deze onderzoeksbevoegdheden mogen hierbij uitslui-
tend worden uitgeoefend onder leiding en in aanwezigheid van leden 
of personeelsleden van de ontvangende toezichthoudende autoriteit. 
De leden of de personeelsleden van de ondersteunende toezichthou-
dende autoriteit zijn onderworpen aan het recht van de lidstaat van de 
ontvangende toezichthoudende autoriteit.

4. Wanneer personeelsleden van een ondersteunende toezichthou-
dende autoriteit overeenkomstig lid 1 actief zijn in een andere lidstaat, 
neemt de lidstaat van de ontvangende toezichthoudende autoriteit 
de verantwoordelijkheid voor hun activiteiten, met inbegrip van de 
aansprakelijkheid voor alle door die personeelsleden bij de uitvoering 
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5. De voorzitter van het Comité stelt onverwijld langs elektronische weg:
a) de leden van het Comité en de Commissie door middel van een 

standaardformulier in kennis van alle relevante informatie die het 
Comité heeft ontvangen. Het secretariaat van het Comité ver-
strekt indien nodig vertalingen van relevante informatie; en

b) de, naargelang het geval, in de leden 1 en 2 bedoelde toezicht-
houdende autoriteit en de Commissie in kennis van het advies en 
maakt dat advies bekend.

6. De bevoegde toezichthoudende autoriteit stelt haar in lid 1 bedoelde 
ontwerpbesluit niet vast binnen de in lid 3 bedoelde termijn.

7. De in lid 1 bedoelde toezichthoudende autoriteit houdt maximaal 
rekening met het advies van het Comité en deelt de voorzitter van het 
Comité binnen twee weken na ontvangst van het advies langs elektro-
nische weg door middel van een standaardformulier mee of zij haar 
ontwerpbesluit handhaaft dan wel zal wijzigen alsmede, in voorko-
mend geval het gewijzigde ontwerpbesluit.

8. Wanneer de betrokken toezichthoudende autoriteit de voorzitter van 
het Comité binnen de in lid 7 van dit artikel bedoelde termijn, onder 
opgave van de redenen, kennis geeft van haar voornemen het advies 
van het Comité geheel of gedeeltelijk niet op te volgen, is artikel 65, lid 
1, van toepassing.

Artikel 65 Geschillenbeslechting door het Comité
1. Om te zorgen voor de correcte en consequente toepassing van deze 

verordening in individuele gevallen, stelt het Comité een bindend 
besluit vast in de volgende gevallen:
a) wanneer in een geval als bedoeld in artikel 60, lid 4, een betrok-

ken toezichthoudende autoriteit een relevant en gemotiveerd 
bezwaar heeft ingediend tegen een ontwerpbesluit van de lei-
dende toezichthoudende autoriteit of de leidende toezichthou-
dende autoriteit een bezwaar heeft afgewezen als zijnde irrelevant 
of ongemotiveerd. Het bindend besluit heeft betrekking op alle 
aangelegenheden die onderwerp van het relevante en gemoti-
veerde bezwaar zijn, en met name op de vraag of inbreuk op de 
onderhavige verordening wordt gemaakt;

b) wanneer er verschillend wordt geoordeeld over de vraag welke 
betrokken toezichthoudende autoriteit bevoegd is voor de hoofd-
vestiging;

a) de vaststelling beoogt van een lijst van verwerkingen waarvoor de 
eis inzake een gegevensbeschermingseffectbeoordeling overeen-
komstig artikel 35, lid 4, geldt;

b) betrekking heeft op de vraag, overeenkomstig artikel 40, lid 7, of 
een gedragscode of de wijziging of uitbreiding van een gedrags-
code met deze verordening in overeenstemming is;

c) beoogt de criteria voor accreditatie van een orgaan overeenkom-
stig artikel 41, lid 3, of een certificeringsorgaan overeenkomstig 
artikel 43, lid 3, goed te keuren;

d) de vaststelling beoogt van de in artikel 46, lid 2, punt d), en artikel 
28, lid 8, bedoelde standaardbepalingen inzake gegevensbescher-
ming;

e) de toestemming beoogt voor de in artikel 46, lid 3, punt a), 
bedoelde contractbepalingen; of

f) de goedkeuring beoogt van bindende bedrijfsvoorschriften in de 
zin van artikel 47.

2. Een toezichthoudende autoriteit, de voorzitter van het Comité of de 
Commissie kunnen elk verzoeken dat aangelegenheden van alge-
mene strekking of met rechtsgevolgen in meer dan één lidstaat wor-
den onderzocht door het Comité teneinde advies te verkrijgen, met 
name wanneer een bevoegde toezichthoudende autoriteit haar ver-
plichtingen tot wederzijdse bijstand overeenkomstig artikel 61, of 
tot gezamenlijke werkzaamheden overeenkomstig artikel 62, niet 
nakomt.

3. Het Comité brengt in de in de leden 1 en 2 bedoelde gevallen een 
advies uit over de aan het Comité voorgelegde aangelegenheid, mits 
het daarover niet eerder advies heeft uitgebracht. Dat advies wordt 
binnen acht weken vastgesteld met gewone meerderheid van de 
leden van het Comité. Die termijn kan met zes weken worden ver-
lengd, rekening houdend met de complexiteit van de aangelegenheid. 
Met het in lid 1 bedoelde ontwerpbesluit, dat overeenkomstig lid 5 
onder de leden van het Comité wordt verspreid, wordt een lid dat niet 
binnen een redelijke, door de voorzitter aangegeven termijn bezwaar 
heeft aangetekend, geacht in te stemmen.

4. De toezichthoudende autoriteiten en de Commissie delen onverwijld 
langs elektronische weg door middel van een standaardformulier 
het Comité alle relevante informatie mee, waaronder naargelang het 
geval een samenvatting van de feiten, het ontwerpbesluit, de rede-
nen waarom een dergelijke maatregel moet worden genomen en de 
standpunten van andere betrokken toezichthoudende autoriteiten.
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worden bekendgemaakt op de website van het Comité. Het in lid 1 van 
dit artikel bedoelde besluit wordt aan het definitieve besluit gehecht.

Artikel 66 Spoedprocedure
1. In buitengewone omstandigheden kan een betrokken toezichthou-

dende autoriteit, wanneer zij van mening is dat er dringend moet 
worden opgetreden om de rechten en vrijheden van betrokkenen te 
beschermen, in afwijking van het in de artikelen 63, 64 en 65 bedoelde 
coherentiemechanisme of van de in artikel 60 bedoelde procedure, 
onverwijld voorlopige maatregelen met een bepaalde geldigheidsduur 
van ten hoogste drie maanden nemen die beogen rechtsgevolgen in 
het leven te roepen op het eigen grondgebied. De toezichthoudende 
autoriteit deelt die maatregelen met opgave van de redenen onver-
wijld mee aan de andere betrokken toezichthoudende autoriteiten, 
het Comité en de Commissie.

2. Wanneer een toezichthoudende autoriteit overeenkomstig lid 1 een 
maatregel heeft genomen en van mening is dat er dringend defini-
tieve maatregelen moeten worden genomen, kan zij het Comité met 
opgave van redenen om een dringend advies of een dringend bindend 
besluit verzoeken.

3. Een toezichthoudende autoriteit kan het Comité met opgave van 
redenen, waaronder de redenen waarom er dringend moet worden 
opgetreden, om een dringend advies of een dringend bindend besluit 
verzoeken wanneer de bevoegde toezichthoudende autoriteit geen 
passende maatregel heeft genomen in een situatie waarin er drin-
gend moet worden opgetreden, teneinde de rechten en vrijheden van 
betrokkenen te beschermen.

4. In afwijking van artikel 64, lid 3, en van artikel 65, lid 2, wordt een als in 
de leden 2 en 3 bedoeld dringend advies of dringend bindend besluit 
binnen twee weken met gewone meerderheid van de leden van het 
Comité vastgesteld.

Artikel 67 Uitwisseling van informatie
De Commissie kan uitvoeringshandelingen van algemene aard vaststel-
len om d)de regelingen voor de elektronische uitwisseling van informatie 
tussen toezichthoudende autoriteiten onderling en tussen toezichthou-
dende autoriteiten en het Comité, met name het in artikel 64 bedoelde 
standaardformulier, vast te leggen.

c) wanneer een bevoegde toezichthoudende autoriteit in de in arti-
kel 64, lid 1, genoemde gevallen het Comité niet om advies vraagt, 
of het krachtens artikel 64 uitgebrachte advies van het Comité niet 
volgt. In dat geval kan elke betrokken toezichthoudende autoriteit 
of de Commissie de aangelegenheid meedelen aan het Comité.

2. Het in lid 1 bedoelde besluit wordt binnen één maand na de verwijzing 
van de aangelegenheid vastgesteld met een tweederdemeerderheid 
van de leden van het Comité. Deze termijn kan wegens de complexi-
teit van de aangelegenheid met één maand worden verlengd. Het in 
lid 1 bedoelde besluit wordt met redenen omkleed en gericht tot de 
leidende toezichthoudende autoriteit en alle betrokken toezichthou-
dende autoriteiten, en is bindend.

3. Indien het Comité niet binnen de in lid 2 genoemde termijn een besluit 
heeft kunnen vaststellen, stelt het zijn besluit binnen twee weken na 
het verstrijken van de in lid 2 bedoelde tweede maand vast, met een 
gewone meerderheid van zijn leden. Bij staking van stemmen onder 
de leden van het Comité is de stem van de voorzitter beslissend.

4. De betrokken toezichthoudende autoriteiten stellen tijdens de in de 
leden 2 en 3 bedoelde termijn geen besluit over de overeenkomstig lid 
1 aan het Comité voorgelegde aangelegenheid vast.

5. De voorzitter van het Comité brengt het in lid 1 bedoelde besluit 
onverwijld ter kennis van de betrokken toezichthoudende autoritei-
ten. Hij brengt de Commissie daarvan op de hoogte. Het besluit wordt 
onverwijld bekendgemaakt op de website van het Comité nadat de 
toezichthoudende autoriteit het in lid 6 bedoelde definitieve besluit 
ter kennis heeft gebracht.

6. De leidende toezichthoudende autoriteit of, in voorkomend geval, 
de toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt 
onverwijld en uiterlijk binnen één maand na de kennisgeving door het 
Comité een definitief besluit vast op basis van het in lid 1 van dit arti-
kel bedoelde besluit. De leidende toezichthoudende autoriteit of, in 
voorkomend geval, de toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht 
is ingediend, deelt het Comité de datum mee waarop haar definitieve 
besluit ter kennis wordt gebracht van respectievelijk de verwerkings-
verantwoordelijke of de verwerker en van de betrokkene. Het defini-
tieve besluit van de betrokken toezichthoudende autoriteiten wordt 
vastgesteld overeenkomstig artikel 60a, leden 7, 8 en 9. Het defini-
tieve besluit verwijst naar het in lid 1 van dit artikel bedoelde besluit en 
geeft aan dat genoemd besluit overeenkomstig lid 5 van dit artikel zal 
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Artikel 70 Taken van het Comité
1. Het Comité zorgt ervoor dat deze verordening consequent wordt toe-

gepast. Daartoe doet het Comité op eigen initiatief of, waar passend, 
op verzoek van de Commissie met name het volgende:
a) toezien op en zorgen voor de juiste toepassing van deze verorde-

ning in de in de artikelen 64 en 65 bedoelde gevallen, onvermin-
derd de taken van de nationale toezichthoudende autoriteiten;

b) adviseren van de Commissie over aangelegenheden in verband 
met de bescherming van persoonsgegevens in de Unie, waaronder 
alle voorgestelde wijzigingen van deze verordening;

c) adviseren van de Commissie over het mechanisme en de proce-
dures voor de uitwisseling van informatie wat betreft bindende 
bedrijfsvoorschriften tussen verwerkingsverantwoordelijken, ver-
werkers, en toezichthoudende autoriteiten;

d) uitvaardigen van richtsnoeren, aanbevelingen en beste praktijken 
inzake procedures voor het wissen van links, kopieën of reproduc-
ties van persoonsgegevens uit algemeen beschikbare communica-
tiediensten als bedoeld in artikel 17, lid 2;

e) onderzoeken, op eigen initiatief of op verzoek van een van zijn 
leden dan wel op verzoek van de Commissie, van kwesties die 
betrekking hebben op de toepassing van deze verordening, en 
uitvaardigen van richtsnoeren, aanbevelingen en beste praktijken 
om te bevorderen dat deze verordening consequent wordt toege-
past;

f) uitvaardigen van richtsnoeren, aanbevelingen en beste praktijken 
in overeenstemming met punt e) van dit lid ter verdere specificatie 
van de criteria en de voorwaarden voor besluiten op basis van pro-
filering krachtens artikel 22, lid 2;

g) uitvaardigen van richtsnoeren, aanbevelingen en beste praktijken 
in overeenstemming met punt e) van dit lid ter vaststelling van de 
in de leden 1 en 2 bedoelde inbreuken in verband met persoonsge-
gevens alsmede van de in artikel 33, leden 1 en 2, bedoelde onre-
delijke vertraging, en voor de bijzondere omstandigheden waarin 
een verwerkingsverantwoordelijke of een verwerker verplicht is de 
inbreuk in verband met persoonsgegevens te melden;

h) uitvaardigen van richtsnoeren, aanbevelingen en beste praktijken 
in overeenstemming met punt e) van dit lid ten aanzien van de 
omstandigheden waarin een inbreuk in verband met persoonsge-

Die uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de in artikel 93, 
lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

AFDELING 3 EUROPEES COMITÉ VOOR 
GEGEVENSBESCHERMING

Artikel 68 Europees Comité voor gegevensbescherming
1. Het Europees Comité voor gegevensbescherming (het “Comité”) 

wordt ingesteld als orgaan van de Unie en heeft rechtspersoonlijk-
heid.

2. Het Comité wordt vertegenwoordigd door zijn voorzitter.
3. Het Comité bestaat uit de voorzitter van één toezichthoudende auto-

riteit per lidstaat en de Europese Toezichthouder voor gegevensbe-
scherming, of hun respectieve vertegenwoordigers.

4. Wanneer in een lidstaat meer dan één toezichthoudende autoriteit 
belast is met het toezicht op de toepassing van de bepalingen krach-
tens deze verordening, wordt overeenkomstig het recht van die lid-
staat een gezamenlijke vertegenwoordiger aangewezen.

5. De Commissie heeft het recht deel te nemen aan de activiteiten en, 
zonder stemrecht, aan de bijeenkomsten van het Comité. De Com-
missie wijst een vertegenwoordiger aan. De voorzitter van het Comité 
stelt de Commissie in kennis van de activiteiten van het Comité.

6. In de in artikel 65 bedoelde gevallen heeft de Europese Toezichthou-
der voor gegevensbescherming uitsluitend stemrecht bij besluiten 
over op de instellingen, organen en instanties van de Unie toepasse-
lijke beginselen en regels die inhoudelijk met die van de onderhavige 
verordening overeenstemmen.

Artikel 69 Onafhankelijkheid
1. Het Comité treedt bij de uitvoering van zijn taken of de uitoefening 

van zijn bevoegdheden overeenkomstig de artikelen 70 en 71 onaf-
hankelijk op.

2. Onverminderd verzoeken van de Commissie als bedoeld in artikel 70, 
lid 1, punt b), en artikel 70, lid 2, vraagt noch aanvaardt het Comité bij 
de uitvoering van zijn taken of de uitoefening van zijn bevoegdheden 
instructies van wie dan ook.
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r) uitbrengen van een advies ten behoeve van de Commissie over de 
in artikel 12, lid 7, bedoelde icoontjes;

s) uitbrengen aan de Commissie van een advies om haar in staat te 
stellen te beoordelen of het beschermingsniveau in een derde land 
of een internationale organisatie adequaat is, en om te beoordelen 
of een derde land, een gebied of één of meerdere nader bepaalde 
sectoren in dat derde land, of een internationale organisatie geen 
passend beschermingsniveau meer garandeert. Daartoe verstrekt 
de Commissie het Comité alle nodige documentatie, met inbegrip 
van correspondentie met de overheid van het derde land, ten aan-
zien van derde land, gebied of nader bepaalde sector of met de 
internationale organisatie.

t) uitbrengen van adviezen over ontwerpbesluiten van de toe-
zichthoudende autoriteiten in het kader van het in artikel 64, lid 
1, bedoelde coherentiemechanisme over aangelegenheden die 
overeenkomstig artikel 64, lid 2, ter sprake worden gebracht en 
uitbrengen van bindende beslissingen overeenkomstig artikel 65, 
met inbegrip van de in artikel 66 bedoelde gevallen;

u) bevorderen van samenwerking en effectieve bilaterale en multi-
laterale uitwisseling van informatie en beste praktijken tussen de 
toezichthoudende autoriteiten;

v) bevorderen van gemeenschappelijke opleidingsprogramma’s en 
vergemakkelijken van uitwisselingen van personeelsleden tussen 
de toezichthoudende autoriteiten, en waar passend, met de toe-
zichthoudende autoriteiten van derde landen of met internatio-
nale organisaties;

w) bevorderen van de uitwisseling van kennis en documentatie over 
de wetgeving en de praktijk op het gebied van gegevensbescher-
ming met voor gegevensbescherming bevoegde toezichthou-
dende autoriteiten van de hele wereld;

x) uitbrengen van adviezen over op Unieniveau opgestelde gedrags-
codes overeenkomstig artikel 40, lid 9; en

y) houden van een openbaar elektronisch register van besluiten van 
toezichthoudende autoriteiten en gerechten over in het kader van 
het coherentiemechanisme behandelde aangelegenheden.

2. Wanneer de Commissie het Comité om advies vraagt, kan zij een ter-
mijn aangeven, rekening houdend met de spoedeisendheid van de 
aangelegenheid.

gevens waarschijnlijk een hoog risico oplevert voor de rechten en 
vrijheden van natuurlijke personen, als bedoeld in artikel 34, lid 1;

i) uitvaardigen van richtsnoeren, aanbevelingen en beste praktijken 
in overeenstemming met punt e) van dit lid ter verdere specificatie 
van de criteria en de eisen voor doorgiften van persoonsgegevens 
op basis van bindende bedrijfsvoorschriften voor verwerkings-
verantwoordelijken en bindende bedrijfsvoorschriften voor ver-
werkers, alsmede op basis van verdere noodzakelijke eisen om de 
bescherming van persoonsgegevens van de betrokkenen in kwes-
tie te garanderen, als bedoeld in artikel 47;

j) uitvaardigen van richtsnoeren, aanbevelingen en beste praktijken 
in overeenstemming met punt e) van dit lid ter verdere specificatie 
van de criteria en de eisen voor de doorgiften van persoonsgege-
vens op grond van artikel 49, lid 1;

k) opstellen van richtsnoeren voor toezichthoudende autoriteiten 
betreffende de toepassing van de in artikel 58, leden 1, 2 en 3, 
bedoelde maatregelen en betreffende de vaststelling van admini-
stratieve geldboeten overeenkomstig artikel 83;

l) evalueren van de praktische toepassing van de in de punten e) en f) 
bedoelde richtsnoeren, aanbevelingen en beste praktijken;

m) uitvaardigen van richtsnoeren, aanbevelingen en beste praktijken 
in overeenstemming met punt e) van dit lid, ter vaststelling van 
gemeenschappelijke procedures waarmee natuurlijke personen 
inbreuken op deze verordening kunnen melden, als bedoeld in 
artikel 54, lid 2;

n) bevorderen van het opstellen van gedragscodes en het invoeren 
van certificeringsmechanismen voor gegevensbescherming en 
gegevensbeschermingszegels en -merktekens overeenkomstig de 
artikelen 40 en 42;

o) verrichten van de accreditatie van certificeringsorganen en van 
de periodieke evaluatie daarvan overeenkomstig artikel 43, en 
houden van een openbaar register van geaccrediteerde organen 
conform artikel 43, lid 6, en van de geaccrediteerde verwerkings-
verantwoordelijken of verwerkers die in derde landen zijn geves-
tigd, overeenkomstig artikel 42, lid 7;

p) specificeren van de in artikel 43, lid 3, bedoelde vereisten met het 
oog op de accreditatie van certificeringsorganen overeenkomstig 
artikel 42;

q) uitbrengen van een advies ten behoeve van de Commissie over de 
in artikel 43, lid 8, bedoelde certificeringseisen;
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c) ervoor zorgen dat de taken van het Comité tijdig worden uitge-
voerd, met name wat het in artikel 63 bedoelde coherentiemecha-
nisme betreft.

2. Het Comité stelt in zijn reglement van orde de taakverdeling tussen de 
voorzitter en de vicevoorzitters vast.

Artikel 75 Secretariaat
1. Het Comité heeft een secretariaat, dat wordt verzorgd door de Euro-

pese Toezichthouder voor gegevensbescherming.
2. Het secretariaat verricht zijn taken uitsluitend volgens de instructies 

van de voorzitter van het Comité.
3. De personeelsleden van de Europese Toezichthouder voor gegevens-

bescherming die betrokken zijn bij de uitvoering van de krachtens 
deze verordening aan het Comité opgedragen taken vallen onder een 
andere rapportageregeling dan de personeelsleden die betrokken zijn 
bij de uitvoering van de aan de Europese Toezichthouder voor gege-
vensbescherming opgedragen taken.

4. Waar passend wordt door het Comité en de Europese Toezichthouder 
voor gegevensbescherming een memorandum van overeenstemming 
ter uitvoering van dit artikel opgesteld en bekendgemaakt, waarin de 
voorwaarden van hun samenwerking worden vastgelegd en dat van 
toepassing is op de personeelsleden van de Europese Toezichthouder 
voor gegevensbescherming die betrokken zijn bij de uitvoering van de 
krachtens deze verordening aan het Comité opgedragen taken.

5. Het secretariaat biedt het Comité analytische, administratieve en 
logistieke ondersteuning.

6. Het secretariaat is met name belast met:
a) de dagelijkse werking van het Comité;
b) de communicatie tussen de leden van het Comité, zijn voorzitter 

en de Commissie;
c) de communicatie met andere instellingen en het brede publiek;
d) het gebruik van elektronische middelen voor interne en externe 

communicatie;
e) de vertaling van relevante informatie;
f) de voorbereiding en follow-up van de bijeenkomsten van het 

Comité;
g) de voorbereiding, opstelling en bekendmaking van adviezen, 

besluiten inzake beslechting van geschillen tussen toezichthou-
dende autoriteiten, en andere teksten die het Comité vaststelt.

3. Het Comité zendt zijn adviezen, richtsnoeren, aanbevelingen en beste 
praktijken toe aan de Commissie en aan het in artikel 93 bedoelde 
comité en maakt deze bekend.

4. Het Comité raadpleegt, waar passend, de belanghebbende partijen 
en biedt hun de gelegenheid om binnen een redelijk tijdsbestek com-
mentaar te leveren. Onverminderd artikel 76, maakt het Comité de 
resultaten van de raadpleging openbaar.

Artikel 71 Rapportage
1. Het Comité stelt een jaarverslag op over de bescherming van natuur-

lijke personen met betrekking tot de verwerking in de Unie en, in voor-
komend geval, in derde landen en internationale organisaties. Het 
verslag wordt openbaar gemaakt en toegezonden aan het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie.

2. Het jaarverslag omvat een evaluatie van de praktische toepassing van 
de richtsnoeren, aanbevelingen en beste praktijken bedoeld in artikel 
70, lid 1, punt l), en van de bindende besluiten bedoeld in artikel 65.

Artikel 72 Procedure
1. Het Comité neemt besluiten met een gewone meerderheid van zijn 

leden, tenzij anders bepaald in deze verordening.
2. Het Comité stelt met een tweederdemeerderheid van zijn leden zijn 

eigen reglement van orde en zijn eigen werkregelingen vast.

Artikel 73 Voorzitter
1. Het Comité kiest met gewone meerderheid een voorzitter en twee 

vicevoorzitters uit zijn leden.
2. De ambtstermijn van de voorzitter en de vicevoorzitters bedraagt vijf 

jaar en kan eenmaal worden verlengd.

Artikel 74 Taken van de voorzitter
1. De voorzitter heeft de volgende taken:

a) bijeenroepen van de bijeenkomsten van het Comité en het opstel-
len van zijn agenda;

b) ter kennis brengen van de door het Comité overeenkomstig arti-
kel 65 vastgestelde besluiten aan de leidende toezichthoudende 
autoriteit en de betrokken toezichthoudende autoriteiten;



158 159

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

fende voorziening in rechte in te stellen indien de overeenkomstig de 
artikelen 55 en 56 bevoegde toezichthoudende autoriteit een klacht 
niet behandelt of de betrokkene niet binnen drie maanden in kennis 
stelt van de voortgang of het resultaat van de uit hoofde van artikel 77 
ingediende klacht.

3. Een procedure tegen een toezichthoudende autoriteit wordt ingesteld 
bij de gerechten van de lidstaat waar de toezichthoudende autoriteit 
is gevestigd.

4. Wanneer een procedure wordt ingesteld tegen een besluit van een 
toezichthoudende autoriteit waaraan een advies of een besluit van 
het Comité in het kader van het coherentiemechanisme is voorafge-
gaan, doet de toezichthoudende autoriteit dat advies of besluit aan de 
gerechten toekomen.

Artikel 79 Recht om een doeltreffende voorziening in rechte in te 
stellen tegen een verwerkingsverantwoordelijke of een verwerker
1. Onverminderd andere mogelijkheden van administratief of buitenge-

rechtelijk beroep, waaronder het recht uit hoofde van artikel 77 een 
klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, heeft elke 
betrokkene het recht een doeltreffende voorziening in rechte in te 
stellen indien hij van mening is dat zijn rechten uit hoofde van deze 
verordening geschonden zijn ten gevolge van een verwerking van zijn 
persoonsgegevens die niet aan deze verordening voldoet.

2. Een procedure tegen een verwerkingsverantwoordelijke of een ver-
werker wordt ingesteld bij de gerechten van de lidstaat waar de ver-
werkingsverantwoordelijke of de verwerker een vestiging heeft. Een 
dergelijke procedure kan ook worden ingesteld bij de gerechten van 
de lidstaat waar de betrokkene gewoonlijk verblijft, tenzij de verwer-
kingsverantwoordelijke of de verwerker een overheidsinstantie van 
een lidstaat is die optreedt in de uitoefening van het overheidsgezag.

Artikel 80 Vertegenwoordiging van betrokkenen
1. De betrokkene heeft het recht een orgaan, organi-

satie of vereniging zonder winstoogmerk dat of die 
op geldige wijze volgens het recht van een lidstaat 
is opgericht, waarvan de statutaire doelstellingen 
het openbare belang dienen en dat of die actief is 
op het gebied van de bescherming van de rechten 
en vrijheden van de betrokkene in verband met de 

Artikel 76 Vertrouwelijkheid
1. De besprekingen van het Comité zijn vertrouwelijk indien het comité 

dit noodzakelijk acht, in overeenstemming met zijn reglement van 
orde.

2. Op de toegang tot documenten die aan de leden van het Comité, des-
kundigen en vertegenwoordigers van derden worden voorgelegd, is 
Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de 
Raad3 van toepassing.

HOOFDSTUK VIII BEROEP, AANSPRAKELIJKHEID EN 
SANCTIES

Artikel 77 Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende 
autoriteit
1. Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of 

een voorziening in rechte, heeft iedere betrokkene het recht een 
klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name 
in de lidstaat waar hij gewoonlijk verblijft, hij zijn werkplek heeft of 
waar de beweerde inbreuk is begaan, indien hij van mening is dat de 
verwerking van hem betreffende persoonsgegevensinbreuk maakt op 
deze verordening.

2. De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de 
klager in kennis van de voortgang en het resultaat van de klacht, als-
mede van de mogelijke voorziening in rechte overeenkomstig artikel 
78.

Artikel 78 Recht om een doeltreffende voorziening in rechte in te 
stellen tegen een toezichthoudende autoriteit
1. Onverminderd andere mogelijkheden van administratief of buitenge-

rechtelijk beroep, heeft iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon 
het recht om tegen een hem betreffend juridisch bindend besluit van 
een toezichthoudende autoriteit een doeltreffende voorziening in 
rechte in te stellen.

2. Onverminderd andere mogelijkheden van administratief of buitenge-
rechtelijk beroep heeft iedere betrokkene het recht om een doeltref-

3 Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2001 
inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad 
en de Commissie (PB L 145 van 31.5.2001, blz. 43).
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(groepsvorderingen) 
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die inbreuk maakt op deze verordening. Een verwer-
ker is slechts aansprakelijk voor de schade die door 
verwerking is veroorzaakt wanneer bij de verwer-
king niet is voldaan aan de specifiek tot verwerkers 
gerichte verplichtingen van deze verordening of bui-
ten dan wel in strijd met de rechtmatige instructies 
van de verwerkingsverantwoordelijke is gehandeld.

3. Een verwerkingsverantwoordelijke of verwerker 
wordt van aansprakelijkheid op grond van lid 2 vrij-
gesteld indien hij bewijst dat hij op geen enkele wijze 
verantwoordelijk is voor het schadeveroorzakende 
feit.

4. Wanneer meerdere verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers bij 
dezelfde verwerking betrokken zijn, en overeenkomstig de leden 2 
en 3 verantwoordelijk zijn voor schade die door verwerking is veroor-
zaakt, wordt elke verwerkingsverantwoordelijke of verwerker voor de 
gehele schade aansprakelijk gehouden teneinde te garanderen dat de 
betrokkene daadwerkelijk wordt vergoed.

5. Wanneer een verwerkingsverantwoordelijke of verwerker de schade 
overeenkomstig lid 4 geheel heeft vergoed, kan deze verwerkingsver-
antwoordelijke of verwerker op andere verwerkingsverantwoordelij-
ken of verwerkers die bij de verwerking waren betrokken, het deel van 
de schadevergoeding verhalen dat overeenkomt met hun deel van de 
aansprakelijkheid voor de schade, overeenkomstig de in lid 2 gestelde 
voorwaarden.

6. Gerechtelijke procedures voor het uitoefenen van het recht op scha-
devergoeding worden gevoerd voor de in artikel 79, lid 2, bedoelde 
lidstaatrechtelijk bevoegde gerechten.

Artikel 83 Algemene voorwaarden voor het 
opleggen van administratieve geldboeten
1. Elke toezichthoudende autoriteit zorgt ervoor dat 

de administratieve geldboeten die uit hoofde van dit 
artikel worden opgelegd voor de in de leden 4, 5 en 6 
vermelde inbreuken op deze verordening in elke zaak 
doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.

2. Administratieve geldboeten worden, naargelang de 
omstandigheden van het concrete geval, opgelegd 
naast of in plaats van de in artikel 58, lid 2, punten a) 

Personen die materiële 
of immateriële schade 
hebben geleden door 
niet naleving van de 

regels hebben recht op 
schadevergoeding van 

verwerkingsverantwoor-
delijke of verwerker.

bescherming van diens persoonsgegevens, opdracht te geven de 
klacht namens hem in te dienen, namens hem de in artikelen 77, 78 en 
79 bedoelde rechten uit te oefenen en namens hem het in artikel 82 
bedoelde recht op schadevergoeding uit te oefenen, indien het lidsta-
telijke recht daarin voorziet.

2. De lidstaten kunnen bepalen dat een orgaan, organisatie of vereniging 
als bedoeld in lid 1 van dit artikel, over het recht beschikt om onafhan-
kelijk van de opdracht van een betrokkene in die lidstaat klacht in te 
dienen bij de overeenkomstig artikel 77 bevoegde toezichthoudende 
autoriteit en de in de artikelen 78 en 79 bedoelde rechten uit te oefe-
nen, indien het/zij van mening is dat de rechten van een betrokkene 
uit hoofde van deze verordening zijn geschonden ten gevolge van de 
verwerking.

Artikel 81 Schorsing van de procedure
1. Indien een bevoegd gerecht van een lidstaat over informatie beschikt 

dat bij een gerecht van een andere lidstaat een procedure inzake ver-
werking betreffende dezelfde aangelegenheid en dezelfde verwer-
kingsverantwoordelijke of verwerker hangende is, neemt het contact 
op met dat gerecht in de andere lidstaat om het bestaan van die pro-
cedure te verifiëren.

2. Indien een procedure inzake verwerking met betrekking tot dezelfde 
aangelegenheid en dezelfde verwerkingsverantwoordelijke of ver-
werker hangende is bij een gerecht van een andere lidstaat, kan ieder 
ander bevoegd gerecht dan dat welk als eerste is aangezocht, zijn pro-
cedure schorsen.

3. Indien die procedure in eerste aanleg aanhangig is, kan elk gerecht dat 
niet als eerste is aangezocht, op verzoek van een van de partijen ook 
tot verwijzing overgaan, mits het eerst aangezochte gerecht bevoegd 
is om van de beide procedures kennis te nemen en zijn wetgeving de 
voeging daarvan toestaat.

Artikel 82 Recht op schadevergoeding en aansprakelijkheid
1. Eenieder die materiële of immateriële schade heeft geleden ten 

gevolge van een inbreuk op deze verordening, heeft het recht om van 
de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker schadevergoeding 
te ontvangen voor de geleden schade.

2. Elke verwerkingsverantwoordelijke die bij verwerking is betrokken, is 
aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door verwerking 
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houdende verwerkingsactiviteiten een inbreuk pleegt op meerdere 
bepalingen van deze verordening, is de totale geldboete niet hoger 
dan die voor de zwaarste inbreuk.

4. Inbreuken op onderstaande bepalingen zijn overeenkomstig lid 2 
onderworpen aan administratieve geldboeten tot 10 000 000 EUR of, 
voor een onderneming, tot 2% van de totale wereldwijde jaaromzet in 
het voorgaande boekjaar, indien dit cijfer hoger is:
a) de verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke en de ver-

werker overeenkomstig de artikelen 8, 11, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42 en 43;

b) de verplichtingen van het certificeringsorgaan overeenkomstig de 
artikelen 42 en 43;

c) de verplichtingen van het toezichthoudend orgaan overeenkom-
stig artikel 41, lid 4.

5. Inbreuken op onderstaande bepalingen zijn overeenkomstig lid 2 
onderworpen aan administratieve geldboeten tot 20 000 000 EUR of, 
voor een onderneming, tot 4% van de totale wereldwijde jaaromzet in 
het voorgaande boekjaar, indien dit cijfer hoger is:
a) de basisbeginselen inzake verwerking, met inbegrip van de voor-

waarden voor toestemming, overeenkomstig de artikelen 5, 6, 7 
en 9;

b) de rechten van de betrokkenen overeenkomstig de artikelen 12 tot 
en met 22;

c) de doorgiften van persoonsgegevens aan een ontvanger in een 
derde land of een internationale organisatie overeenkomstig de 
artikelen 44 tot en met 49;

d) alle verplichtingen uit hoofde van krachtens hoofdstuk IX door de 
lidstaten vastgesteldrecht;

e) niet-naleving van een bevel of een tijdelijke of definitieve verwer-
kingsbeperking of een opschorting van gegevensstromen door de 
toezichthoudende autoriteit overeenkomstig artikel 58, lid 2, of 
niet-verlening van toegang in strijd met artikel 58, lid 1.

6. Niet-naleving van een bevel van de toezichthoudende autoriteit 
als bedoeld in artikel 58, lid 2, is overeenkomstig lid 2 van dit artikel 
onderworpen aan administratieve geldboeten tot 20 000 000 EUR of, 
voor een onderneming, tot 4% van de totale wereldwijde jaaromzet in 
het voorgaande boekjaar, indien dit cijfer hoger is.

7. Onverminderd de bevoegdheden tot het nemen van corrigerende 
maatregelen van de toezichthoudende autoriteiten overeenkomstig 
artikel 58, lid 2, kan elke lidstaat regels vaststellen betreffende de 

tot en met h) en j), bedoelde maatregelen. Bij het besluit over de vraag 
of een administratieve geldboete wordt opgelegd en over de hoogte 
daarvan wordt voor elk concreet geval naar behoren rekening gehou-
den met het volgende:
a) de aard, de ernst en de duur van de inbreuk, rekening houdend 

met de aard, de omvang of het doel van de verwerking in kwestie 
alsmede het aantal getroffen betrokkenen en de omvang van de 
door hen geleden schade;

b) de opzettelijke of nalatige aard van de inbreuk;
c) de door de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker geno-

men maatregelen om de door betrokkenen geleden schade te 
beperken;

d) de mate waarin de verwerkingsverantwoordelijke of de verwer-
ker verantwoordelijk is gezien de technische en organisatorische 
maatregelen die hij heeft uitgevoerd overeenkomstig de artikelen 
25 en 32;

e) eerdere relevante inbreuken door de verwerkingsverantwoorde-
lijke of de verwerker;

f) de mate waarin er met de toezichthoudende autoriteit is samen-
gewerkt om de inbreuk te verhelpen en de mogelijke negatieve 
gevolgen daarvan te beperken;

g) de categorieën van persoonsgegevens waarop de inbreuk betrek-
king heeft;

h) de wijze waarop de toezichthoudende autoriteit kennis heeft 
gekregen van de inbreuk, met name of, en zo ja in hoeverre, de 
verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker de inbreuk heeft 
gemeld;

i) de naleving van de in artikel 58, lid 2, genoemde maatregelen, voor 
zover die eerder ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke 
of de verwerker in kwestie met betrekking tot dezelfde aangele-
genheid zijn genomen;

j) het aansluiten bij goedgekeurde gedragscodes overeenkomstig 
artikel 40 of van goedgekeurde certificeringsmechanismen over-
eenkomstig artikel 42; en

k) elke andere op de omstandigheden van de zaak toepasselijke 
verzwarende of verzachtende factor, zoals gemaakte financiële 
winsten, of vermeden verliezen, die al dan niet rechtstreeks uit de 
inbreuk voortvloeien.

3. Indien een verwerkingsverantwoordelijke of een verwerker opzette-
lijk of uit nalatigheid met betrekking tot dezelfde of daarmee verband 
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HOOFDSTUK IX BEPALINGEN IN VERBAND MET 
SPECIFIEKE SITUATIES OP HET GEBIED VAN 
GEGEVENSVERWERKING

Artikel 85 Verwerking en vrijheid van 
meningsuiting en van informatie
1. De lidstaten brengen het recht op bescherming van persoonsgege-

vens overeenkomstig deze verordening wettelijk in overeenstemming 
met het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie, daar-
onder begrepen de verwerking voor journalistieke doeleinden en ten 
behoeve van academische, artistieke of literaire uitdrukkingsvormen.

2. Voor verwerking voor journalistieke doeleinden of ten behoeve van 
academische, artistieke of literaire uitdrukkingsvormen stellen de 
lidstaten uitzonderingen of afwijkingen vast van hoofdstuk II (begin-
selen), hoofdstuk III (rechten van de betrokkene), hoofdstuk IV (de 
verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker), hoofdstuk V (door-
gifte van persoonsgegevens naar derde landen of internationale 
organisaties), hoofdstuk VI (onafhankelijke toezichthoudende autori-
teiten), hoofdstuk VII (samenwerking en coherentie) en hoofdstuk IX 
(specifieke gegevensverwerkingssituaties) indien deze noodzakelijk 
zijn om het recht op bescherming van persoonsgegevens in overeen-
stemming te brengen met de vrijheid van meningsuiting en van infor-
matie.

3. Elke lidstaat deelt de Commissie de overeenkomstig lid 2 vastgestelde 
wetgevingsbepalingen mee, alsook onverwijld alle latere wijzigingen 
daarvan.

Artikel 86 Verwerking en recht van toegang van 
het publiek tot officiële documenten
Persoonsgegevens in officiële documenten die voor de uitvoering van een 
taak van algemeen belang in het bezit zijn van een overheidsinstantie, een 
overheidsorgaan of een particulier orgaan, mogen door de instantie of het 
orgaan in kwestie worden bekendgemaakt in overeenstemming met het 
Unierecht of het lidstatelijke recht dat op de overheidsinstantie of het 
orgaan van toepassing is, teneinde het recht van toegang van het publiek 
tot officiële documenten in overeenstemming te brengen met het recht 
op bescherming van persoonsgegevens uit hoofde van deze verordening.

€ 0 - € 20.000.000 of 4%
wereldwijde jaaromzet

vraag of en in hoeverre administratieve geldboeten kunnen worden 
opgelegd aan in die lidstaat gevestigde overheidsinstanties en over-
heidsorganen.

8. De uitoefening door de toezichthoudende autoriteit van haar 
bevoegdheden uit hoofde van dit artikel is onderworpen aan passende 
procedurele waarborgen overeenkomstig het Unierecht en het lidsta-
telijke recht, waaronder een doeltreffende voorziening in rechte en 
eerlijke rechtsbedeling.

9. Wanneer het rechtsstelsel van de lidstaat niet voorziet in administra-
tieve geldboeten, kan dit artikel aldus worden toegepast dat geld-
boeten worden geïnitieerd door de bevoegde toezichthoudende 
autoriteit en opgelegd door bevoegde nationale gerechten, waarbij 
wordt gewaarborgd dat deze rechtsmiddelen doeltreffend zijn en 
eenzelfde effect hebben als de door toezichthoudende autoriteiten 
opgelegde administratieve geldboeten. De boeten zijn in elk geval 
doeltreffend, evenredig en afschrikkend. Die lidstaten delen de Com-
missie uiterlijk op 25 mei 2018 de wetgevingsbepalingen mee die zij op 
grond van dit lid vaststellen, alsmede onverwijld alle latere wijzigin-
gen daarvan en alle daarop van invloed zijnde wijzigingswetgeving.

Artikel 84 Sancties
1. De lidstaten stellen de regels inzake andere sancties vast die van toe-

passing zijn op inbreuken op deze verordening, in het bijzonder op 
inbreuken die niet aan administratieve geldboeten onderworpen zijn 
overeenkomstig artikel 83, en treffen alle nodige maatregelen om 
ervoor te zorgen dat zij worden toegepast. Die sancties zijn doeltref-
fend, evenredig en afschrikkend.

2. Elke lidstaat deelt de Commissie uiterlijk 25 mei 2018 de overeenkom-
stig lid 1 vastgestelde wetgevingsbepalingen mee, alsook onverwijld 
alle latere wijzigingen daarvan.

€ 0 - € 20.000.000 of 4%
wereldwijde jaaromzet
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Artikel 89 Waarborgen en afwijkingen in verband 
met verwerking met het oog op archivering in het 
algemeen belang, wetenschappelijk of historisch 
onderzoek of statistische doeleinden
1. 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 kun-
nen pseudonimisering omvatten, mits aldus die doeleinden in kwestie 
kunnen worden verwezenlijkt. Wanneer die doeleinden kunnen wor-
den verwezenlijkt door verdere verwerking die de identificatie van 
betrokkenen niet of niet langer toelaat, moeten zij aldus worden ver-
wezenlijkt.

2. Wanneer persoonsgegevens met het oog op wetenschappelijk of his-
torisch onderzoek of statistische doeleinden worden verwerkt, kan in 
het Unierecht of het lidstatelijke recht worden voorzien in afwijkingen 
van de in de artikelen 15, 16, 18 en 21 genoemde rechten, behoudens 
de in lid 1 van dit artikel bedoelde voorwaarden en waarborgen, voor 
zover die rechten de verwezenlijking van de specifieke doeleinden 
onmogelijk dreigen te maken of ernstig dreigen te belemmeren, en 
dergelijke afwijkingen noodzakelijk zijn om die doeleinden te berei-
ken.

3. Wanneer persoonsgegevens met het oog op archivering in het alge-
meen belang worden verwerkt, kan in het Unierecht of het lidstate-
lijke 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.

4. Wanneer verwerking als bedoeld in de leden 2 en 3 tegelijkertijd ook 
een ander doel dient, zijn de afwijkingen uitsluitend van toepassing op 
verwerking voor de in die leden bedoelde doeleinden.

€ 0 - € 20.000.000 of 4%
wereldwijde jaaromzet

Artikel 87 Verwerking van het nationaal 
identificatienummer
De lidstaten kunnen de specifieke voorwaarden voor de verwerking van 
een nationaal identificatienummer of enige andere identificator van 
algemene aard nader vaststellen. In dat geval wordt het nationale iden-
tificatienummer of enige andere identificator van algemene aard alleen 
gebruikt met passende waarborgen voor de rechten en vrijheden van de 
betrokkene uit hoofde van deze verordening.

Artikel 88 Verwerking in het kader van de 
arbeidsverhouding
1. Bij wet of bij collectieve overeenkomst kunnen de lidstaten nadere 

regels vaststellen ter bescherming van de rechten en vrijheden met 
betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens van werk-
nemers in het kader van de arbeidsverhouding, in het bijzonder met 
het oog op aanwerving, de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, 
met inbegrip van de naleving van wettelijke of uit collectieve over-
eenkomsten voortvloeiende verplichtingen, het beheer, de planning 
en de organisatie van de arbeid, gelijkheid en diversiteit op het werk, 
gezondheid en veiligheid op het werk, bescherming van de eigendom 
van de werkgever of de klant dan wel met het oog op de uitoefening 
en het genot van de met de arbeidsverhouding samenhangende indi-
viduele of collectieve rechten en voordelen, en met het oog op de 
beëindiging van de arbeidsverhouding.

2. Die regels omvatten passende en specifieke maatregelen ter waar-
borging van de menselijke waardigheid, de gerechtvaardigde belan-
gen en de grondrechten van de betrokkene, met name wat betreft de 
transparantie van de verwerking, de doorgifte van persoonsgegevens 
binnen een concern of een groepering van ondernemingen die geza-
menlijk een economische activiteit uitoefenen en toezichtsystemen 
op het werk.

3. Elke lidstaat deelt de Commissie uiterlijk op 25 mei 2018 de overeen-
komstig lid 1 vastgestelde wetgevingsbepalingen mee, alsook onver-
wijld alle latere wijzigingen daarvan.

€ 0 - € 20.000.000 of 4%
wereldwijde jaaromzet

€ 0 - € 20.000.000 of 4%
wereldwijde jaaromzet
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HOOFDSTUK X GEDELEGEERDE HANDELINGEN EN 
UITVOERINGSHANDELINGEN

Artikel 92 Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1. De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt 

aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde voor-
waarden.

2. De in artikel 12, lid 8, en artikel 43, lid 8, bedoelde bevoegdheidsde-
legatie wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met 
ingang van 24 mei 2018.

3. Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 12, lid 8, en arti-
kel 43, lid 8, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. 
Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van 
de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of 
op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de 
reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

4. Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, 
doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement 
en de Raad.

5. Een overeenkomstig artikel 12, lid 8, en artikel 43, lid 8, vastgestelde 
gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees 
Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van drie maan-
den na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement 
en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Par-
lement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie 
hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. 
Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of van de 
Raad met drie maanden verlengd.

Artikel 93 Comitéprocedure
1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité. Dat comité is een 

comité in de zin van Verordening (EU) nr. 182/2011.
2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 5 van Verordening (EU) 

nr. 182/2011 van toepassing.
3. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 8 van Verordening (EU) 

nr. 182/2011, in samenhang met artikel 5 van die verordening, van toe-
passing.

Artikel 90 Geheimhoudingsplicht
1. Wanneer dit noodzakelijk en evenredig is om het 

recht op bescherming van persoonsgegevens in overeenstemming te 
brengen met de geheimhoudingsplicht kunnen de lidstaten specifieke 
regels vaststellen voor de in artikel 58, lid 1, punten e) en f), bedoelde 
bevoegdheden van de toezichthoudende autoriteiten in verband met 
de verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers die krachtens het 
Unierecht, het lidstatelijke recht of door nationale bevoegde instan-
ties vastgestelde regelgeving, aan het beroepsgeheim of aan een 
andere gelijkwaardige geheimhoudingsplicht onderworpen zijn. Die 
regels gelden uitsluitend met betrekking tot persoonsgegevens die de 
verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker in het kader van een 
onder die geheimhoudingsplicht vallende activiteit heeft ontvangen 
of verkregen.

2. Elke lidstaat deelt de Commissie uiterlijk op 25 mei 2018 de regels mee 
die hij heeft vastgesteld overeenkomstig lid 1, alsmede onverwijld alle 
wijzigingen daarvan.

Artikel 91 Bestaande gegevensbeschermingsregels van kerken en 
religieuze verenigingen
1. Wanneer kerken en religieuze verenigingen of 

gemeenschappen in een lidstaat op het tijdstip van de inwerkingtre-
ding van deze verordening uitgebreide regels betreffende de bescher-
ming van natuurlijke personen in verband met verwerking toepassen, 
kunnen die regels van toepassing blijven, mits zij in overeenstemming 
worden gebracht met deze verordening.

2. Kerken en religieuze verenigingen die overeenkomstig lid 1 uitge-
breide regels hanteren, zijn onderworpen aan toezicht door een 
onafhankelijke toezichthoudende autoriteit, die specifiek kan zijn, 
op voorwaarde dat de autoriteit voldoet aan de voorwaarden die zijn 
vastgesteld in hoofdstuk VI van deze verordening.

€ 0 - € 20.000.000 of 4%
wereldwijde jaaromzet
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b) hoofdstuk VII betreffende samenwerking en coherentie.
3. Voor het in lid 1 vermelde doel kan de Commissie zowel de lidstaten 

als toezichthoudende autoriteiten om informatie verzoeken.
4. Bij de uitvoering van de in de leden 1 en 2 vermelde evaluaties en toet-

singen neemt de Commissie de standpunten en bevindingen van het 
Europees Parlement, van de Raad, en van andere relevante instanties 
of bronnen in aanmerking.

5. Indien nodig dient de Commissie passende voorstellen in teneinde 
deze verordening te wijzigen, met name in het licht van de ontwikke-
lingen in de informatietechnologie en de stand van zaken in de infor-
matiemaatschappij.

Artikel 98 Toetsing van andere Unierechtshandelingen inzake 
gegevensbescherming
Indien passend dient de Commissie wetgevingsvoorstellen in teneinde 
andere Unierechtshandelingen betreffende de bescherming van per-
soonsgegevens te wijzigen en aldus een uniforme en consequente 
bescherming van natuurlijke personen te garanderen in verband met 
verwerking. Het gaat hierbij met name om de regels betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in verband met verwerking door 
instellingen, organen en instanties van de Unie, en betreffende het vrije 
verkeer van die gegevens.

Artikel 99 Inwerkingtreding en toepassing
1. Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de 

bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.
2. Zij is van toepassing met ingang van 25 mei 2018.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks 
toepasselijk in elke lidstaat. 

HOOFDSTUK XI SLOTBEPALINGEN

Artikel 94 Intrekking van Richtlijn 95/46/EG
1. Richtlijn 95/46/EG wordt met ingang van 25 mei 2018 ingetrokken.
2. Verwijzingen naar de ingetrokken richtlijn gelden als verwijzingen 

naar deze verordening.
Verwijzingen naar de groep voor de bescherming van personen in verband 
met de verwerking van persoonsgegevens, die bij artikel 29 van Richtlijn 
95/46/EG is opgericht, gelden als verwijzingen naar het bij deze verorde-
ning opgerichte Europees Comité voor gegevensbescherming.

Artikel 95 Verhouding tot Richtlijn 2002/58/EG
Deze verordening legt natuurlijke personen of rechtspersonen geen aan-
vullende verplichtingen op met betrekking tot verwerking in verband met 
het verstrekken van openbare elektronische- communicatiediensten in 
openbare communicatienetwerken in de Unie, voor zover zij op grond van 
Richtlijn 2002/58/EG onderworpen zijn aan specifieke verplichtingen met 
dezelfde doelstelling.

Artikel 96 Verhouding tot eerder gesloten overeenkomsten
Internationale overeenkomsten betreffende de doorgifte van persoons-
gegevens aan derde landen of internationale organisaties die door de lid-
staten zijn gesloten vóór 24 mei 2016, en die in overeenstemming zijn met 
het vóór die datum toepasselijke Unierecht, blijven van kracht totdat zij 
worden gewijzigd, vervangen of ingetrokken.

Artikel 97 EvaluatieCommissieverslagen
1. Uiterlijk op 25 mei 2020 om de vier jaar daarna, dient de Commissie 

een verslag in bij het Europees Parlement en de Raad over de evalua-
tie en de toetsing van deze verordening. De verslagen worden open-
baar gemaakt.

2. In het kader van de in lid 1 bedoelde evaluaties en toetsingen beoor-
deelt de Commissie met name de toepassing en de werking van:
a) hoofdstuk V betreffende de doorgifte van persoonsgegevens aan 

derde landen of internationale organisaties, in het bijzonder met 
betrekking tot krachtens artikel 45, lid 3, van deze verordening 
vastgestelde besluiten en op grond van artikel 25, lid 6, van Richt-
lijn 95/46/EG vastgestelde besluiten;
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Doorgifte van persoonsge-
gevens
Doorgifte buiten EU is slechts 
onder voorwaarden toege-
staan. Multinationals kunnen 
bindende bedrijfsvoorschrif-
ten opstellen en door de na-
tionale toezichthouder laten 
goedkeuren.  

45-47
76-78

Informatiebeveiliging
Organisaties moeten per-
soonsgegevens met passende 
technische en organisatori-
sche maatregelen beveiligen. 

24/32/
35
13

Bijzondere persoonsgege-
vens (o.a. etniciteit, gezond-
heid, seksuele voorkeuren)
Het verwerken van bijzondere 
persoonsgegevens  is niet 
toegestaan of er gelden strikte 
voorwaarden.  

9
16

Beheer van toestemming en 
rechten van betrokkenen
Systemen en processen zullen 
moeten worden ingericht 
en beheerd om tegemoet te 
komen aan de rechten van be-
trokkenen. (Recht van inzage, 
rectificatie en het “recht om 
vergeten te worden”)

7/15/ 
16/17/ 
18/19
-

Extra bescherming voor 
kinderen onder de 16 jaar
Verwerking van persoonsge-
gevens van kinderen jonger 
dan 16 jaar is alleen toege-
staan na toestemming van 
een ouder of wettelijk verte-
genwoordiger. Organisaties 
moeten zich redelijk inspan-
nen om de toestemming te 
controleren, met het oog op 
de technische mogelijkheden 
hiervan.

8
-

Dataportabiliteit
Betrokkenen hebben het 
recht op een kopie van hun 
(persoons)gegevens in een 
elektronisch en bruikbaar 
formaat. 

20
-

Profilering (‘profiling’)
Profilering met juridische 
gevolgen is slechts onder 
voorwaarden toegestaan. 
Profilering met aanzienlijke 
gevolgen voor betrokkenen 
moet gebaseerd zijn op men-
selijke beoordeling. 

22 Aannemen beleid, imple-
menteren technische en or-
ganisatorische maatregelen 
Organisaties moeten beleid 
opstellen en aantoonbaar 
technische en organisatori-
sche maatregelen nemen om 
er voor te zorgen dat per-
soonsgegevens transparant 
en in overeenstemming met 
de regels worden verwerkt. 

24/32

Uitzondering voor bepaalde 
doelen
Historische, statistische of 
wetenschappelijke doeleinden 
zijn uitgezonderd.  

5/89
17-23

Bewaartermijn
Beperk de opslagperiode en 
verwijder of archiveer (indien 
toegestaan) gegevens tijdig.

5/89
10

EUROPESE ALGEMENE VERORDENING 
GEGEVENSBESCHERMING – SCHEMATISCH OVERZICHT4

G e g e v e n s M a i n t e n a n c e
‘‘mag het?’ ‘hoe ga je er mee om?’

Rechtmatig verkregen ge-
gevens - grondslagen voor 
rechtmatige verwerking: 
Ondubbelzinnige toestem-
ming, noodzakelijk voor 
uitvoeren overeenkomst, 
wettelijke plicht, bescherming 
vitale belangen, taak van alge-
meen belang, gerechtvaardigd 
belang. Laatste grond geldt 
niet langer voor overheid in 
het uitvoeren van hun taak. 

6
8

Implementatie en documen-
tatie
Organisaties moeten o.a. ana-
lyseren welke verwerkingen 
worden uitgevoerd door hen-
zelf of hun leveranciers, welke 
soorten gegevens het betreft, 
voor welke doeleinden zij dit 
doen en welke beveiligings-
maatregelen getroffen zijn. 

5, 24

Beginselen van toepassing 
op verwerking van persoons-
gegevens:
Rechtmatigheid, eerlijkheid en 
transparantie, gespecificeer-
de, expliciete en rechtmatige 
doelbinding, minimale gege-
vensverwerking en opslag, 
juistheid, doeltreffendheid, 
integriteit en verantwoor-
dingsplicht.

5
6-11

Checken, bekijken en sluiten 
bewerkersovereenkomsten
Bewerkersovereenkomsten 
met leveranciers of afne-
mers zijn nodig in het geval 
persoonsgegevens worden 
verwerkt. 

28/29
14

Aantoonbare toestemming 
voor bepaalde doeleinden
De bewijslast ligt bij de organi-
satie aan wie toestemming is 
verleend. Betrokkenen moe-
ten deze toestemming altijd 
eenvoudig kunnen intrekken. 
Bepalingen die niet aan de 
regels voldoen zijn nietig. Toe-
stemming moet op een duide-
lijke manier gevraagd worden 
en apart van andere zaken.

7
-

Risicoanalyses en PIA (DPIA/
compliance review)
Voor nieuwe en bestaande 
diensten moet een risico ana-
lyse worden uitgevoerd. Bij 
diensten/systemen met een 
hoog risico moet vervolgens 
een Privacy Impact Assess-
ment worden uitgevoerd.

24/35
-

4  Versie 2.0 April 2016. Document is met zorg samengesteld, maar fouten zijn mogelijk. 
Getallen zijn artikelen uit Verordening (zwart) of Wet bescherming persoonsgegevens 
(grijs). Er kunnen geen rechten aan deze publicatie worden ontleend. Gepubliceerd 
onder creative commons 4.0 Attribution-NoDerivs, CC BY-ND licentie. Gebruik altijd de 
volledige tekst en/of raadpleeg een privacy expert. Meest recente versie beschikbaar op 
www.privacycompany.eu.



174 175

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

Getrainde medewerkers, een 
privacybewuste organisatie
Om de risico’s te minimalise-
ren moeten organisaties en 
hun medewerkers bewust zijn 
van de belangrijkste elemen-
ten van de regelgeving. 

5/24/ 
28
-

Communicatie met de toe-
zichthouder
De toezichthouder mag docu-
menten en gegevens opvra-
gen en heeft de bevoegdheid 
om toegang te krijgen tot 
alle persoonsgegevens en de 
locaties waar deze zijn opge-
slagen.

31/58
60

Privacy relevant voor ont-
wikkeling van producten en 
diensten (privacy by design/
default)
Weeg privacyaspecten mee bij 
het ontwikkelen van nieuwe 
producten en diensten. 

25
-

Bezwaar tegen profilering 
Betrokkenen moeten op 
een uiterst zichtbare manier 
expliciet worden geïnfor-
meerd over de mogelijkheid 
om bezwaar te maken tegen 
profilering.

22

Certificering
De wetgeving stimuleert 
organisaties om certificering 
op het gebied van privacy te 
halen. Deze certificering mag 
door de toezichthouder of het 
nationaal accreditatie lichaam 
worden uitgegeven.

42/43/ 
83
-

Toezicht
De toezichthouder in het land 
van de feitelijke hoofdvesti-
ging van de organisatie zal 
verantwoordelijk zijn voor het 
toezicht. 

56/60
-

O r g a n i s a t i e C o m m u n i c a t i e
‘hoe richt je de organisatie en processen 

in?’
‘hoe communiceer je erover?’ 

Functionaris voor de ge-
gevensbescherming / data 
protection officer 
Organisaties moeten in 
bepaalde gevallen een func-
tionaris voor de gegevensbe-
scherming aanstellen. Dit is 
het geval als het verwerken 
gedaan wordt door een pu-
bliek lichaam of autoriteit, 
als de corebusiness gegevens 
verwerken is, of als er grote 
hoeveelheden bijzondere 
gegevens verwerkt worden. 

37/38/ 
39
62

Duidelijke en begrijpelijke 
communicatie over per-
soonsgegevens
Informatie en communicatie 
moeten in een begrijpelijke 
vorm en in duidelijke (ge-
wone) taal zijn opgesteld, 
zeker als deze zich richt tot 
kinderen.

7/8/14/ 
15/21

Rechten van betrokkenen 
(inzage, correctie, verwijde-
ren, compensatie, bezwaar)
Implementeer processen voor 
het uitoefenen van rechten. 
Betrokkenen mogen informa-
tie opvragen over: doel, cate-
gorieën persoonsgegevens, 
ontvangers, bewaartermijn, 
rechten van betrokkene, het 
recht om een klacht in te die-
nen en mogen bezwaar maken 
tegen profilering.

15/16/ 
17/21/ 
22/24
35-42

Melden datalekken bij toe-
zichthouder en betrokkenen
Datalekken moeten binnen 
72 uur aan de toezichthouder 
gemeld worden en in sommi-
ge gevallen is directe melding 
aan de betrokkene vereist. 
In gevallen waar het datalek 
niet gemeld is binnen 72 uur 
moet een met reden omklede 
melding gedaan worden bij de 
toezichthouder.

33/34
-

Meldplicht datalekken
Implementeer processen voor 
het melden van datalekken.

33/34
-

Contactgegevens functiona-
ris voor de gegevensbescher-
ming (FG)
Contactgegevens van de FG 
moeten worden gepubliceerd 
en aan de toezichthouder 
worden gestuurd en betrokke-
nen moeten contact op kun-
nen nemen om hun rechten 
uit te oefenen.

37
63
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class actions zie vertegenwoordiging van betrokkenen
College Bescherming Persoonsgegevens zie Autoriteit Persoonsgegevens
concern 76, 128
cookies 59
dataminimalisatie 17, 78, 100, 172
dataportabiliteit 95, 173
data protection impact  
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data protection officer zie functionaris gegevensbescherming
derde(n) 13, 75
dienst van de informatiemaatschappij 59, 77, 82
disciplinaire maatregelen 42
doelbinding 17, 78, 128
doeleinden 16, 72, 99, 101, 105
doorgifte 48, 49, 99, 105, 124-133
DPIA zie gegevensbeschermingseffectbeoordeling
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zie persoonlijke levenssfeer
Europees comité voor gegevensbescherming 152-158
familieleven zie privéleven
functionaris gegevensbescherming 14, 43, 45, 68, 106, 110, 113-116, 174
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gegevensbeschermingseffectbeoordeling 11o-113, 172
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gegevenskwaliteit 18, 65, 78
geheimhoudingsplicht 18, 168
genetische gegevens 75, 82, 84
gerechtvaardigd belang 16, 37, 79, 97, 172
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gevolgen van verwerking 17
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gezinsleven zie privéleven
gezondheid 22, 75, 82
godsdienst 20, 82, 168
grensoverschrijdende werking 77
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huishoudelijk gebruik 14, 72
hoofdvestiging 76
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persoonsgegeven(s) 13, 73
persoonsgegevens, bescherming 10, 38
PIA zie gegevensbeschermingseffectbeoordeling
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politieke opvattingen zie politieke gezindheid
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internationale organisatie 77, 132
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inzagerecht zie recht op inzage
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juistheid van gegevens zie gegevenskwaliteit
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kennisgeving zie recht op kennisgeving
kinderen zie minderjarigen
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last onder dwangsom 46
levensovertuiging zie godsdienst
lichaam, onaantastbaarheid 9
lidmaatschap vakbond zie vakbond
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materiële reikwijdte 14, 72
medewerkingsplicht 56
meldingsvrijstelling 28
meldingsregister zie register gegevensverwerkingen
melding verwerking zie voorafgaande melding
meldloket 54
meldplicht datalekken 32, 54, 55, 57, 108-110, 174
meldplicht, inkennisstelling zie voorafgaande melding
minderjarigen 15, 82, 85, 173
Minister 13, 43, 44, 47
nadere regels 66
nummerregister 61, 62, 63
onaantastbaarheid van het lichaam zie lichaam, onaantastbaarheid
onderneming 76
ondubbelzinnige toestemming zie toestemming
ontvanger 13, 75
onverenigbaarheid zie verwerking, onverenigbare
onverwijld 86
openbare elektronische communicatiedienst 33, 57, 59
openbare gegevens 25, 83
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schadevergoeding 40, 160, 161
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sectorale berichtenvoorzieningen 67
sectorale regels 27
seksleven 82
seksueel gedrag 82
spoedprocedure 151
strafbare feiten 38, 98
strafrechtelijke boete 48, 53
strafrechtelijke gegevens 22, 84, 85, 110
strafrechtelijke sancties zie sancties
statistiek 25, 38, 84, 167
subbewerkers (subverwerkers) 102
territoriale reikwijdte 15, 73
technische maatregelen zie beveiliging
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toezicht 39, 40, 41, 42, 76, 77, 107, 119, 133-142, 175
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vertegenwoordiger 76, 101
vertegenwoordiging van betrokkenen 159-160
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verwerker zie bewerker
verwerking 13, 73
verwerking, beperking zie recht op beperking van de verwerking
verwerking, niet bovenmatig 18

verwerking, onverenigbare 17
verwerking, ter zake dienend 18
verwerking, toereikend 18
verwerkingsverantwoordelijke zie verantwoordelijke
verzamelen 14
verzoekschriftprocedure 39
vitale belangen 16, 25, 79, 83, 131, 172
volkenrechtelijke verplichting 25
voorafgaande melding 27, 28, 29, 30, 57
voorafgaande raadpleging 112
voorafgaand onderzoek 14, 29
voorlopige bevindingen 44
wederzijdse bijstand 144-145
wettelijke plicht 16, 79
wetenschappelijke doeleinden 15, 25, 38, 84, 167
wetenschappelijk onderzoek zie wetenschappelijke doeleinden
wettelijke voorschriften 38
woning zie binnentreden woning
zelfstandige last 14
zwaarwegend belang 25
zwaarwegend geneeskundig belang 83



Met nieuwe Nederlandse regels sinds 1 januari 
2016 en de in april 2016 aangenomen Europese 
Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) is privacy weer volop in beweging na een 
lange periode van relatieve rust. In deze bundel 
tref je een overzicht aan van de belangrijkste 
algemene wet- en regelgeving op het gebied van 
privacy en de bescherming van persoonsgegevens. 
Deze bundel is daarmee een onmisbaar 
hulpmiddel voor iedereen die vanuit zijn of haar 
vakgebied met privacykwesties in aanraking komt. 
Zoals je van Privacy Company gewend bent, bevat 
ook deze versie suggesties van superheld Captain 
Privacy, de boetebedragen bij de betreffende 
artikelen en een handig trefwoordenregister.

Ben je al voorbereidingen aan het treffen voor de 
inwerkingtreding van de AVG in 2018 of heb je 
vragen over implementatie van andere relevante 
wet-en regelgeving? Wij helpen je graag op een 
praktische manier met alle privacy gerelateerde 
vraagstukken door middel van advies, tooling en 
training.




