
Presentatie t.b.v. het BBO op 31 maart 2014 

 
 

Projectgroep Start-EPV-EUR 
 
 

Sadjie Theeuwes 
Juridische Zaken 

EUROPESE PRIVACY VERORDENING 
 (EPV) 

VOOR INTERN GEBRUIK



Awareness EUR 
• Informeren over de gevolgen van de EPV voor de EUR 

• Sancties niet-naleving EPV door de EUR 

• Maximaal 100 miljoen euro of 5% van de wereldwijde jaarlijkse 

omzet 
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INLEIDING 
 

Huidige situatie 
• Europese privacyrichtlijn / Wet bescherming persoonsgegevens 

(Wbp) 
 

Voorstel Europese Privacy Verordening  
• Rechtstreeks toepasselijk en verbindend  
• Betreft op veel punten aanscherping huidige wetgeving 
• Rol College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) verstevigd 

 
Twee jaar overgangstermijn maar een tijdige voorbereiding  

is onontbeerlijk 
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STAND VAN ZAKEN EPV 
 

Onzekerheid inwerkingtreding 
 
• Weerstand lidstaten tegen de zware verplichtingen EPV 

– 3133 amendementen 
 

• Mei 2014 verkiezingen Europees Parlement 
 

• Verwachting vaststelling eind 2014 en inwerkingtreding 
begin 2015 
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PERSOONSGEGEVENS 

 
• Iedere informatie betreffende een betrokkene 

 
•  Betrokkene: 

Degene waarvan de persoonsgegevens worden verwerkt.  
Een natuurlijk persoon die geïdentificeerd is of geïdentificeerd 
kan worden. 
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GEVOLGEN EPV 
Privacy compliance aspecten 
 
 

1. Administratieve en organisatorische aspecten 
– de EUR dient te allen tijde te weten welke persoonsgegevens zij 

vastlegt en verwerkt en dient dit ook bekend/inzichtelijk te maken 
voor betrokkene; 

2. Procesmatige aspecten 
– de EUR dient processen zodanig in te richten dat aan de rechten 

van geregistreerden wordt voldaan, zoals inzage- en 
correctierecht en de meldplicht datalekken; 

3. Technische aspecten 
– adequate beveiliging van persoonsgegevens door de EUR. 
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VOORBEELDEN GEVOLGEN EUR 

• Rechtmatige grondslag verwerking persoonsgegevens 
– Niet meer gegevens bewaren dan strikt noodzakelijk en waarvan 

de grondslag bekend is gemaakt 
 

• Eisen omtrent toestemming betrokkene verscherpt 
– Ook met terugwerkende kracht toestemming vragen 
– Leeftijd kind van 14 jaar naar 18 jaar 

 

• Functionaris gegevensbescherming 
– Op iedere moment aan kunnen tonen aan het College 

Bescherming Persoonsgegevens dat EUR aan EPV voldoet 
 

• Recht van betrokkene om vergeten te worden 
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GEVOLGEN EPV 
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STAND VAN ZAKEN EUR 
 

Laatste inventarisatie ten behoeve Wbp in 
2001  
 
• Privacy niet structureel meegenomen in projecten 

– Beveiligingsparagraaf 
• Weinig toezicht door en bevoegdheden van het College 

Bescherming Persoonsgegevens 
 

EPV 
• Naleving niet meer vrijblijvend: strengere sancties! 
• Strakkere en meer dwingende voorschriften 
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STAND VAN ZAKEN EUR 

SURFaudit benchmark meet volwassenheid 
informatiebeveiliging van 0 tot maximaal 5 
 
SURFaudit benchmark 2013 HO-sector: 
• voldoet nu niet (volledig) aan de huidige privacy wetgeving 
• nog niet klaar voor een uitbreiding en aanscherping van de regels 

 
SURFaudit benchmark 2013 EUR: 
• Volwassenheid niveau 2 (herhaalbaar maar intuïtief), doelstelling is 

niveau 3 (gedefinieerd proces) 
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VOORBEREIDINGEN EUR 

Lopende initiatieven 
• Advies CvB aanstellen projectleider EPV voor de project-

voorbereiding en inventarisatie voor de implementatie EPV 
• SURF initiatiefgroep 
• Beveiligingsparagraaf 

 
Aan u het verzoek: 
• De EPV te bespreken binnen uw organisatieonderdeel 
• Aanspreekpunt aan te wijzen voor het EPV-project 
• Vragen te verzamelen voor eventuele vervolgafspraak/ 

presentatie binnen uw organisatieonderdeel 
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VRAGEN? 

 
Contactgegevens 

 
        Juridische Zaken         SSC ICT 
          Sabiha El Ghafour     &        Peter Oost 
          elghafour@abd.eur.nl                     oost@ict.eur.nl 
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