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De EU heeft politieke overeenstemming bereikt over
een hervorming van de gegevensbeschermingsregels.
De nieuwe verzameling regels zal niet
alleen burgers de controle over hun
persoonsgegevens teruggeven, maar
ook bedrijven talrijke voordelen en
kansen bieden. De hervorming zal de
digitale interne markt mogelijk maken,
zodat Europese burgers en bedrijven
maximaal kunnen profiteren van de
digitale economie.

HOE IS DE SITUATIE NU? WAAROM
MOET DEZE VERANDEREN?
Momenteel hebben bedrijven in de EU te
maken met 28 verschillende wetgevingen
inzake gegevensbescherming. Deze
versnippering is een dure administratieve
last die het voor veel bedrijven, vooral
kmo’s, moeilijker maakt om nieuwe
markten te betreden. De hervorming
zal deze formaliteiten beperken. De
nieuwe regels bevatten bijvoorbeeld
niet langer de huidige verplichting
voor bedrijven om andere nationale
gegevensbeschermingsautoriteiten in
kennis te stellen van de gegevens die zij
verwerken, wat bedrijven momenteel circa
130 miljoen EUR per jaar kost.
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WELK BEWIJS IS ER?
Personen en bedrijven verwachten dat
gegevensbeschermingsregels consistent
zijn en in de gehele EU op uniforme wijze
worden toegepast. Meer dan 90% van de
Europeanen zegt in de gehele EU dezelfde
gegevensbeschermingsrechten te willen.
De hervorming van de
gegevensbeschermingsregels zal bedrijven
helpen het vertrouwen van consumenten
in het gebruik van hun diensten terug
te winnen. Volgens een Eurobarometerenquête uit 2015 vinden acht op de tien
mensen dat ze geen volledige controle
over hun persoonsgegevens hebben.
Twee derde van de mensen is bezorgd
dat ze geen volledige controle hebben
over de persoonsgegevens die ze online
verstrekken.
Bedrijven die nalaten persoonsgegevens
van personen voldoende te beschermen,
lopen het risico het vertrouwen van
personen te verliezen. Dit vertrouwen,
vooral in de online omgeving, is onmisbaar
om mensen aan te moedigen om nieuwe
producten en diensten te gebruiken.

Justitie en
consumentenzaken

VOORBEELD 1: Bedrijven uit
de EU in staat stellen over
grenzen heen uit te breiden
Een klein reclamebureau wil zijn
activiteiten uitbreiden van Frankrijk
naar Duitsland. Momenteel vallen zijn
gegevensverwerkingsactiviteiten onder een
aparte verzameling regels in Duitsland en
zal het bedrijf te maken krijgen met een
nieuwe regelgevende instantie. De kosten
voor juridisch advies en het aanpassen
van de bedrijfsmodellen om deze nieuwe
markt te betreden kunnen een remmende
werking hebben. Sommige lidstaten brengen
bijvoorbeeld voor gegevensverwerking
kosten voor kennisgevingen in rekening.
MET DE HERVORMING VAN DE
GEGEVENSBESCHERMINGSREGELS:
De nieuwe gegevensbeschermingsregels
bevatten geen kennisgevingsverplichtingen
of daaraan verbonden kosten. Het doel van
de verordening gegevensbescherming is
belemmeringen voor grensoverschrijdende
handel weg te nemen. Dit zal het
gemakkelijker maken voor bedrijven om over
Europese binnengrenzen heen uit te breiden.
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VOORBEELD 2: Gelijke
concurrentievoorwaarden
voor bedrijven uit de EU en
daarbuiten
Een internationale onderneming
met meerdere vestigingen in
EU-lidstaten heeft een online
navigatie- en karteringssysteem voor
heel Europa. Momenteel moeten
verwerkingsverantwoordelijken die over
grenzen heen actief zijn, tijd en geld
besteden (voor juridisch advies en om de
vereiste formulieren of documenten op
te stellen) om aan de verschillende, soms
tegenstrijdige verplichtingen te voldoen.
MET DE HERVORMING VAN DE
GEGEVENSBESCHERMINGSREGELS:
De nieuwe regels zullen één Europese
wet inzake gegevensbescherming
tot stand brengen, die de huidige
inconsistente lappendeken van nationale
wetgevingen vervangt. Elk bedrijf, of het
nu in de EU is gevestigd of niet, zal de
EU-gegevensbeschermingsregels moeten
toepassen als het zijn diensten in de EU
wil aanbieden. Hiermee ontstaan gelijke
concurrentievoorwaarden voor alle
bedrijven; dat is eerlijke concurrentie in
een geglobaliseerde wereld.

HOE ZULLEN DE NIEUWE REGELS GELD BESPAREN?
De verordening zal één pan-Europese wet inzake gegevensbescherming tot stand
brengen, wat betekent dat ondernemingen te maken zullen hebben met slechts één
wet, in plaats van 28 wetten. De nieuwe regels leveren een voordeel op van naar
schatting 2,3 miljard EUR per jaar.

VOORBEELD 3: Kosten besparen
Een winkelketen heeft zijn hoofdkantoor in Frankrijk en gefranchisede winkels in
veertien andere EU-landen. Elke winkel verzamelt gegevens over klanten en geeft
deze voor verdere verwerking door aan het hoofdkantoor in Frankrijk.
MET DE HUIDIGE REGELS:
De wetten inzake gegevensbescherming van Frankrijk zijn van toepassing op de
gegevensverwerking door het hoofdkantoor, maar de afzonderlijke winkels moeten
toch verslag uitbrengen aan hun nationale gegevensbeschermingsautoriteit om te
bevestigen dat zij gegevens verwerken overeenkomstig het nationaal recht van het
land waar zij zijn gevestigd. Dit betekent dat het hoofdkantoor van de keten voor
al zijn filialen lokale juristen moet raadplegen om naleving van de wetgeving te
waarborgen. De totale kosten van de rapportageverplichtingen in alle landen zouden
meer dan 12 000 EUR kunnen zijn.
MET DE HERVORMING VAN DE GEGEVENSBESCHERMINGSREGELS:
De wetgeving inzake gegevensbescherming zal in alle EU-landen dezelfde zijn – één
Europese Unie – één wet. Het is dan niet langer nodig lokale juristen te raadplegen
om voor de gefranchisede winkels naleving van de lokale wetgeving te waarborgen.
Het resultaat is directe kostenbesparingen en rechtszekerheid.

HOE ZAL DE HERVORMING VAN DE
GEGEVENSBESCHERMINGSREGELS
INNOVATIE EN HET GEBRUIK VAN
BIG DATA STIMULEREN?
Volgens sommige ramingen zou de
waarde van de persoonsgegevens van
Europese burgers kunnen oplopen tot
bijna 1 biljoen EUR per jaar in 2020.
De nieuwe EU-regels zullen bedrijven
flexibiliteit bieden, terwijl tegelijkertijd
de grondrechten van personen worden
beschermd.
Gegevensbescherming door ontwerp (by
design) en door standaardinstellingen
(by default)’ zal een essentieel beginsel
worden. Het zal bedrijven stimuleren om
te innoveren en nieuwe ideeën, methoden
en technieken voor de beveiliging en

bescherming van persoonsgegevens te
ontwikkelen. Bedrijven zullen prikkels
krijgen om technieken te gebruiken zoals
anonimisering (het verwijderen van
tot de persoon herleidbare informatie),
pseudonimisering (het vervangen van tot
de persoon herleidbaar materiaal door
kunstmatige identificatoren) en encryptie
(versleuteling van berichten zodat alleen
bevoegden de berichten kunnen lezen)
om persoonsgegevens te beschermen.
Als persoonsgegevens volledig zijn
geanonimiseerd, zijn het niet langer
persoonsgegevens.
Persoonsgegevens kunnen door
het bedrijf onomkeerbaar worden
geanonimiseerd, of geanonimiseerde
gegevens kunnen worden gekocht voor
gebruik in big data.

Wat is big data?
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De term ‘big data’ slaat op grote
hoeveelheden uiteenlopende
gegevens die worden ontleend aan
verschillende soorten bronnen, zoals
personen, machines of sensoren.
Bij deze gegevens kan het onder
andere gaan om klimaatgegevens,
satellietbeelden, digitale afbeeldingen
en video’s, gegevens over locaties
of GPS-signalen. Big data kan
persoonsgegevens bevatten: dat wil
zeggen, gegevens die betrekking
hebben op een persoon, zoals een
naam, een foto, een e-mailadres,
bankgegevens, posts op online sociale
netwerken, medische gegevens of het
IP-adres van een computer.

De technologie in zelfrijdende auto’s betekent dat meer autogegevens, inclusief
persoonsgegevens, moeten worden uitgewisseld. Gegevensbeschermingsregels gaan
hand in hand met innovatieve en progressieve oplossingen. Zo kunnen auto’s die zijn
uitgerust met het noodoproepsysteem eCall, in geval van een ongeval automatisch
de dichtstbijzijnde alarmcentrale bellen. Dit is een voorbeeld van een werkbare,
efficiënte oplossing conform de EU-beginselen van gegevensbescherming. Met de
nieuwe regels wordt de werking van eCall op het punt van gegevensbescherming
gemakkelijker, eenvoudiger en efficiënter.

Bedrijven moeten kunnen anticiperen op
en personen kunnen informeren over de
mogelijke toepassingen en voordelen van
big data, zelfs als de precieze details van
de analyse nog niet bekend zijn. Bedrijven
moeten zich ook afvragen of gegevens
voor dergelijke toekomstige verwerkingen
kunnen worden geanonimiseerd. Zo
kunnen oorspronkelijke gegevens worden
bewaard voor big data, terwijl de rechten
van personen toch worden beschermd.

Een van de beginselen van gegevensbescherming is dat wanneer voor een of meer
doelen persoonsgegevens worden verzameld, de gegevens niet verder mogen worden
verwerkt als dat onverenigbaar is met de oorspronkelijke doelen. Dit belemmert niet
de verwerking voor een ander doel noch stelt het beperkingen aan ‘oorspronkelijke
gegevens’ voor wat betreft gebruik in analyses. Een belangrijk criterium in de
beslissing of een nieuw doel onverenigbaar is met het oorspronkelijke doel, is of
het billijk is. Bij het beoordelen van de billijkheid wordt onder meer gekeken naar
de effecten op de persoonlijke levenssfeer van mensen (bijv. specifieke en gerichte
beslissingen over geïdentificeerde personen) en of een persoon in redelijkheid kan
verwachten dat zijn of haar persoonsgegevens op de nieuwe manier zullen worden
gebruikt. In het voorbeeld van de zelfrijdende auto’s kunnen oorspronkelijke gegevens
dus worden gebruikt om te analyseren waar de meeste ongevallen plaatsvinden
en hoe toekomstige ongevallen kunnen worden voorkomen. Ze kunnen ook worden
gebruikt om verkeersstromen te analyseren om filevorming te verminderen.

VOORBEELD 4: Zelfrijdende auto’s

PERSONEN KRIJGEN MEER
CONTROLE. HOE ZAL DIT
BEDRIJVEN HELPEN?
Het nieuwe recht op
gegevensoverdraagbaarheid maakt
het voor personen mogelijk om hun
persoonsgegevens over te dragen van
een dienstverlener naar een andere.
Startende bedrijven en kleinere
bedrijven zullen toegang krijgen tot
gegevensmarkten die door digitale
reuzen worden gedomineerd, en met
privacyvriendelijke oplossingen meer
consumenten aantrekken. Dit zal de
Europese economie concurrerender
maken.

VOORBEELD 5: Voordelen voor personen, voordelen voor
bedrijven
Een nieuw klein bedrijf wil zich op de markt begeven met het aanbieden van een
website voor het online delen van content via sociale media. Er zijn op de markt
al grote spelers met een groot marktaandeel actief. Onder de huidige regels moet
elke nieuwe klant er rekening mee houden dat hij helemaal opnieuw moet bepalen
welke persoonsgegevens hij wenst te verstrekken op de nieuwe website. Dit kan een
hindernis zijn voor mensen die overwegen naar het nieuwe bedrijf over te stappen.
MET DE HERVORMING VAN DE GEGEVENSBESCHERMINGSREGELS:
Het recht op gegevensoverdraagbaarheid zal het voor potentiële klanten
gemakkelijker maken om hun persoonsgegevens over te dragen van een
dienstverlener naar een andere. Dit bevordert de mededinging en moedigt nieuwe
bedrijven aan om de markt te betreden.

WAT IS EEN ÉÉNLOKETMECHANISME?
Het is binnen een interne markt
voor gegevens niet genoeg op
papier dezelfde regels te hebben.
De regels moeten ook overal op
dezelfde wijze worden toegepast.
Het ‘één-loketmechanisme’ zal
zorgen voor een beter gestroomlijnde
samenwerking tussen de
gegevensbeschermingsautoriteiten in
aangelegenheden met gevolgen voor
geheel Europa. Bedrijven zullen slechts
met één autoriteit, en niet met 28
autoriteiten, te maken hebben.
Dit zorgt voor rechtszekerheid voor
bedrijven. Bedrijven zullen hun voordeel
doen met snellere beslissingen, één
gesprekspartner (uitbanning van
meerdere contactpunten) en minder
formaliteiten. Ze zullen ook profiteren
van consistente beslissingen wanneer
dezelfde verwerkingsactiviteit in
meerdere lidstaten plaatsvindt.

Hebt u vragen?
http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/index_en.htm
Contact met Europe Direct:
00 800 67 89 10 11
http://europa.eu/europedirect/

WAT ZIJN DE VOORDELEN VOOR
KLEINERE ONDERNEMINGEN
(KMO’S)?
Kmo’s zullen maximaal profiteren
van een vereenvoudiging van de
regelgeving. Een speciale overweging
(13) in de verordening maakt het “think
small first”-beginsel van het voorstel in
het bijzonder zichtbaar.
In onze hervormingsvoorstellen is
naar behoren rekening gehouden
met de specifieke situatie van kmo’s
en er is voor gezorgd dat kmo’s niet
worden geconfronteerd met onnodige
administratieve lasten.
De overgrote meerderheid van de
kmo’s zal niet worden verplicht een
functionaris voor gegevensbescherming
te benoemen. De verplichting zal alleen
gelden voor kmo’s die zich bezighouden
met activiteiten die (door hun aard,
reikwijdte of doeleinden) specifieke
gegevensbeschermingsrisico’s opleveren
(bijvoorbeeld kleine headhuntersbureaus
die personen profileren). In kleine
ondernemingen hoeft dit geen voltijdse
werknemer te zijn, maar kan het ook een,
veel goedkopere, ad-hoc-consultant zijn.
Wat betreft de verplichting om gegevensbeschermingseffectbeoordelingen uit te
voeren, zijn de criteria zeer specifiek geformuleerd, zodat alleen zeer risicovolle
gegevensverwerkingsactiviteiten worden
bestreken (bijvoorbeeld persoonsgegevens in grootschalige bestanden met
genetische gegevens of biometrische
gegevens van kinderen). Nogmaals, deze
verplichting zal slechts gelden voor een
heel klein deel van de kmo’s.
Kmo’s zullen worden uitgezonderd van
de verplichting om documentatie over
hun gegevensverwerkingsactiviteiten op
te stellen.
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