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Achteraf ingevoegde dia met beloofde verwijzingen

• Rapport waar wordt ingegaan op de mogelijkheden voor veilig e-
mailen: https://rzcc.nl/wp-content/uploads/2017/01/RZCC-Veilig-Mailen-
in-de-Zorg_juli-2016.pdf

• Bericht over de eerste handhavingsboete: 
https://nos.nl/artikel/2261054-boete-van-zes-ton-voor-uber-na-
verzwijgen-datalek.html

• Link naar de aanpak IBP https://www.sambo-
ict.nl/netwerken/informatiebeveiliging/

https://rzcc.nl/wp-content/uploads/2017/01/RZCC-Veilig-Mailen-in-de-Zorg_juli-2016.pdf
https://nos.nl/artikel/2261054-boete-van-zes-ton-voor-uber-na-verzwijgen-datalek.html
https://www.sambo-ict.nl/netwerken/informatiebeveiliging/
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Programma

Wie ben ik?

Wat is privacy en waar komt het 
vandaag?

En dan die AVG…

In de praktijk

Dat alles in 45 minuten!
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Wie ben ik?

Debby Sikking

Jurist

d.sikking@kennisnet.nl 

https://www.kennisnet.nl/organiseren-
ict/privacy/



5

Waar komt privacy vandaan?

400 v. Chr.

Geheimhouding patiënten

= 2500 jaar geleden
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Wat is privacy?
Op papier

Mensenrecht

Opgenomen in VN handvest

Grondrecht

Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te 
stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn 
persoonlijke levenssfeer.

Maar ook: huisrecht en briefgeheim

Net als:

Vrijheid van meningsuiting

Recht op gelijke behandeling

Recht op onderwijs
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Wat is privacy?
In de praktijk

• Right to be let alone

• Bescherming van eigen lichaam en van de 
eigen woning, bescherming van familie- en 
gezinsleven en het recht vertrouwelijk te 
communiceren zonder zich daarvoor te moeten 
verantwoorden

Maar tegenwoordig ook:

• Zelf bepalen wie toegang krijgt tot welke 
informatie over ons

• Maar ook: persoonsgegevens niet langer 
bewaren dan nodig, niet meer gegevens 
verwerken dan nodig enz.
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Wat is privacy?
Waar “zit het in”

Persoonsgegevens: elk gegeven
over een geïdentificeerde of 
identificeerbare natuurlijke persoon, 
een mens dus

Bijv. Naam of een pasfoto

Vraag: is het gegeven man of vrouw
een persoonsgegeven?

Vraag: wanneer je deze vraag stelt
binnen een groep van 25 vrouwen
en één man?
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Wat is privacy?
Waar “zit het in”

Er is nog géén sprake van 
persoonsgegevens als het gaat om 
gegevens die betrekking hebben op 
iemand waarvan de identiteit niet 
zonder onevenredige inspanning 
kan worden achterhaald
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Algemene Verordening Gegevensbescherming

• Sinds 25 mei 2018 AVG

De AVG regelt wat er wel en niet
mag met persoonsgegevens (net 
als de WBP)

De AVG gaat over verwerken  
van persoonsgegevens: alle 
handelingen die een organisatie 
kan uitvoeren met 
persoonsgegevens, van 
verzamelen tot en met 
vernietigen (net als de WBP)

CC0 pixabay.com
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1.Doel + 

doelbinding

2.Grondslag

3.Dataminimalisatie

4. Transparantie 

5.Data-integriteit

Algemene Verordening Gegevensbescherming
In de praktijk
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AVG
In de praktijk

Nieuw in de AVG

- Zelfde regels in heel Europa (hoera)

- Meer rechten betrokkenen -> o.a. recht om vergeten te worden

- Begrippen wijzingen 

Bewerker -> verwerker

Verantwoordelijke -> verwerkingsverantwoordelijke

- Verwerkingsverantwoordelijke? Zorgvuldig+behoorlijk!

Nee? -> boetes

CC BY-NC-ND 2.0 de Raaf
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In de praktijk: Datalekken in het onderwijs

Totaal aantal datalekmeldingen tot oktober 2018: 

15.000

Daarvan komt 3% uit onderwijs 

(= 400 meldingen tot nu toe)

Schatting: eind 2018 totaal zo’n 20.000 

datalekmeldingen
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AVG
In de praktijk -> Boetes

eerste boetecategorie (€10 miljoen of 2 
procent van omzet)

o.a. overtredingen van de 
informatieverplichtingen en verplichtingen om te 
voldoen aan rechten betrokkenen

Tweede boetecategorie (€20 miljoen of 4 
procent van omzet)

o.a. overtredingen van de doel / doelvinding, 
uitgangspunt dataminimalisatie, onzorgvuldige 
verwerking enz.

CC0 pixabay.com
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In de praktijk

Soorten datalekken
- Gegevens afgegeven aan de verkeerde 30%

- Persoonsgegevens per ongeluk gepubliceerd 17%

- Apparaat, gegevensdrager kwijt/gestolen 15%

- Ransomware 15%

- Overig 23%

Aantal boetes tot nu toe:

???
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Debby Sikking

0800 3212233

d.sikking@kennisnet.nl


