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1. Wat vooraf gaat ?
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1890

Warren & Brandeis

"The right to Privacy

4

1. Wat vooraf gaat ?
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WO II

Fascisme & Communisme

Universele verklaring van de rechten van de mens

EVRM : 4 november 1950

(wet van 13 mei 1955 houdende goedkeuring…)
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Artikel 8 :

Recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven

1. Eenieder heeft het recht op eerbiediging van zijn privéleven, 
zijn gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisseling.

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met
betrekking tot de uitoefening van dit recht dan voor zover bij de
wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in
het belang van 's lands veiligheid, openbare veiligheid of het
economisch welzijn van het land, de bescherming van de openbare
orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van
de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de

rechten en vrijheden van anderen.

1. Wat vooraf gaat ?



7

1. Wat vooraf gaat ?



8

Report of the Committee on Privacy (1972): G.B.

Das Persönlichkeitsrecht: Duitsland

---------

1976: resolutie van het Europees Parlement

1979: rapport-Bayerl

----------

1980 : OESO Recommendation on protection of privacy

1. Wat vooraf gaat ?
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Raad van Europa 

Verdrag (Conventie) 108 van 28 januari 1981

Basisbeginselen Verdrag 108

art. 5 : het finaliteitsbeginsel

art. 6 : gevoelige gegevens

art. 7 : aangepaste veiligheidsmaatregelen

art. 8 : basisrechten van de burger

art. 9 : uitzonderingen : cfr. art. 8 E.V.R.M.

art. 12 : grensoverschrijdend verkeer

1. Wat vooraf gaat ?
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Europese Unie

Richtlijn (Directive) 95/46 :

Bescherming verwerking persoonsgegevens

------------

Richtlijn 2002/58 : elektronische communicatie

1. Wat vooraf gaat ?
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2. Huidige stand van zaken

Art. 7 Handvest (12 dec 2007)

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.
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Art. 8 Handvest (12 dec 2007)

De bescherming van persoonsgegevens

1. Eenieder heeft recht op bescherming van zijn persoonsgegevens.

2. Deze gegevens moeten eerlijk worden verwerkt, voor bepaalde 
doeleinden 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.
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Schengen uitvoeringsovereenkomst 1990

Wet van 8 december 1992

"Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten 
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens"

WVP

Wet verwerking persoonsgegevens 

privacywet

2. Huidige stand van zaken
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Eerste belangrijke wijzing van de WVP

 11 december 1998 : Wet tot omzetting van richtlijn
95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement
en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke
personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die
gegevens.

 13 februari 2001 : Koninklijk Besluit ter uitvoering van de
wet van 8 december 1992 tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens.

2. Huidige stand van zaken
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Tweede belangrijke wijziging van de WVP

 26 februari 2003: Wet tot wijziging van de wet van 8
december 1992 tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens en van de wet van 15 januari 1990
houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank
van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer en tot uitbreiding van haar bevoegdheden.

 17 december 2003: Koninklijk Besluit tot vaststelling van de
nadere regels met betrekking tot de samenstelling en de
werking van bepaalde sectorale comités opgericht binnen de
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer.

2. Huidige stand van zaken



16

Privacybescherming naast WVP

 Specifieke wetgeving voor de Sectorale comités: 
Rijksregister, eID, Statistiek.

 CAO's (algemeen, sectoraal, bedrijf)

 Consumentenkrediet, patiëntenrechten, strafrecht 
en strafvordering

2. Huidige stand van zaken
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Wet 22 augustus 2002 betreffende de rechten van 
de patiënt

(B.S., 26 september 2002, err., B.S., 20 december 2002

Art. 10. § 1. De patiënt heeft recht op bescherming van zijn 
persoonlijke levenssfeer bij iedere tussenkomst van de 
beroepsbeoefenaar en inzonderheid betreffende de informatie die 
verband houdt met zijn gezondheid. De patiënt heeft recht op 
respect voor zijn intimiteit. Behoudens akkoord van de patiënt, 
kunnen enkel de personen waarvan de aanwezigheid is 
verantwoord in het kader van de dienstverstrekking van de 
beroepsbeoefenaar, aanwezig zijn bij de zorg, de onderzoeken en 
de behandelingen.
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Art. 10. § 2. Geen inmenging is toegestaan met betrekking tot de 
uitoefening van dit recht dan voor zover het bij wet is voorzien en 
nodig is voor de bescherming van de volksgezondheid of voor de 
bescherming van de rechten en de vrijheden van anderen.

2. Huidige stand van zaken
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Art. 15. § 1. Met het oog op de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer van de patiënt zoals bedoeld in artikel 10, kan de 
betrokken beroepsbeoefenaar het verzoek van de in artikel 12, 13 
en 14 bedoelde persoon om inzage of afschrift zoals bedoeld in 
artikel 9, § 2, of § 3, geheel of gedeeltelijk weigeren. In dergelijk 
geval wordt het recht op inzage of afschrift uitgeoefend door een 
door de vertegenwoordiger aangewezen beroepsbeoefenaar.

2. Huidige stand van zaken
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3. Nieuwe wetgeving: GDPR
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3. Nieuwe wetgeving: GD¨R
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3. Nieuwe wetgeving: politie & justitie
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3. Nieuwe wetgeving: e-privacy
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3. Nieuwe wetgeving: EU
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27
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Artikel 5 : Beginselen

2. De verwerkingsverantwoordelijke is 
verantwoordelijk voor de naleving van lid 1 en kan 
deze aantonen ("verantwoordingsplicht"). 
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1. Rekening houdend met de aard, de 
omvang, de context en het doel van de 

verwerking,

alsook met de qua waarschijnlijkheid en 
ernst uiteenlopende risico's voor de 
rechten en vrijheden van natuurlijke 

personen,

treft de verwerkingsverantwoordelijke 
passende technische en organisatorische 

maatregelen om te waarborgen en te 
kunnen aantonen dat de verwerking in 

overeenstemming met deze verordening 
wordt uitgevoerd. 
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3. Nieuwe wetgeving: GDPR
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3. Nieuwe wetgeving: GDPR



Designation of a 
representative*

Data protection 
Officer* 

Privacy by design 
and by default

Record of 
processing*

Security  and data 
breach 

notification*

DP Impact 
Assessment /Prior 

consultation

Processor*
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3. Nieuwe wetgeving



Artikel 25 : 

Gegevensbescherming door ontwerp en door 
standaardinstellingen

by design

by default
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3. Nieuwe wetgeving : privacy by design / by 
default



1. Rekening houdend met de stand van de techniek, de
uitvoeringskosten, en de aard, de omvang, de context en het
doel van de verwerking alsook met de qua waarschijnlijkheid en
ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van
natuurlijke personen 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 maatregelen, 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 rechten van de betrokkenen.
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3. Nieuwe wetgeving : ontwerp / design



2. De verwerkingsverantwoordelijke treft passende
technische en organisatorische 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 hoeveelheid
verzamelde persoonsgegevens, de mate waarin zij worden
verwerkt, de periode waarin zij worden opgeslagen en de
toegankelijkheid daarvan. Deze maatregelen zorgen met
name ervoor dat persoonsgegevens in beginsel niet zonder
menselijke tussenkomst voor een onbeperkt aantal
natuurlijke personen toegankelijk worden gemaakt.
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3. Nieuwe wetgeving : standaard / default
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•Van 
sensibilisering
tot bestraffing

•Lijst van de 
verwerkingen
voorgelegd aan
DPIA (art.35)

•Hervorming van 
de Commissie 
voor de 
bescherming van 
de persoonlijke
levenssfeer Verplichte

nationale

uitvoerings-
maatregelen

Toegestane

nationale

uitvoerings-
maatregelen

Uitoefening 
van zijn 

opdrachten 
door de DPA

Verplicht aan
te nemen

maatregelen
door de DPA

3. Nieuwe wetgeving

Ja …

maar nee



4. Komend recht in België

Nieuwe WVP ?

Organieke wet

Autoriteit Persoonsgegevens
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4. Komend recht in België

Kaderwet implementatie verordening 679/2016

(vakgebieden, rijksregister, veiligheid van de staat,…)

(Hoofdstuk IX GDPR)
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4. Komend recht in België

Sectorale comités
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4. Komend recht in België

Regio’s 

(Decreten / ordonnantie)

(Samenwerkingsakkoord)

(Interparlementaire DPA)
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19 December 2016 : 

(WP 29 – 12/13 December 2016)

 DPO 

 LEAD DPA 

 Portability

Working Party 29 - 4 & 5 April 2017
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5. Nieuwe richtsnoeren



19 December 2016 :

 DPIA

Working Party 29 – 4 & 5 April 2017
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5. Nieuwe richtsnoeren



Begeleiding VV en V
Data Protection Impact 
Assessment (DPIA)
Certificering
Profilering
Toestemming
Transparantie
Instrumenten
internationale doorgiftes
Kennisgeving data breach

« Intern – DPA »

EDPB ( European Data 
protection Board)

One Stop shop /uniek loket

Consistency mechanism
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5 mei 2018

Wet omzetting richtlijn 680/2016 Politie & Justitie

(Wet op politieambt)
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25 mei 2018

Verordening 279/2016 van toepassing 
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