
Optimaal voorbereid 
op de GDPR

25 mei 2018 gaat de General Data Protection Regulation (GDPR) in, een nieuwe 

Europese wet voor databeveiliging en bescherming van persoonsgegevens. Welke 

gevolgen heeft de wet voor dataopslag, -beveiliging en -verwerking? En hoe kun je 

hier goed op voorsorteren?
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Overal dezelfde regels

Een belangrijke motivatie om de privacywetgeving te vernieuwen heeft te 

maken met het creëren van een gelijk speelveld op het gebied van privacy in 

Europa. Momenteel heeft ieder land nog eigen regels. Er is wel een Europese 

Privacy richtlijn (Data Protection Directive 95/46/EC) met voorschriften, maar 

de parlementen van de lidstaten mogen zelf bepalen hoe ze die richtlijn  willen 

vertalen naar nationale wetgeving. De GDPR (of AVG) is echter een verorde-

ning, een soort superwet die boven de wetgeving van nationale staten staat. 

Na 25 mei hebben we daardoor in Europa overal dezelfde privacywetgeving.
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General Data Protection Regulation

Bedrijfsleven nog lang niet klaar voor de GDPR

Momenteel zijn nog weinig bedrijven GDPR-compliant. Volgens Gartner is 

bijvoorbeeld ruim de helft van de bedrijven momenteel niet goed voorbereid op 

de GDPR. Deze whitepaper geeft inzicht in de zaken die veranderen als gevolg 

van de wet. Wat komt er op je af? Welke zaken maatregelen moet en kan je 

nemen? En op welke manieren kan Yourhosting hierin ondersteunen?

Er is behoorlijk veel te doen over de GDPR (General Data Protection Regulation; in het Nederlands 
Algemene  verordening gegevensbescherming of AVG). De wet scherpt de regels voor de omgang 
met privacygevoelige data behoorlijk aan. In veel gevallen zal je als beheerder van data technische 
en organisatorische maatregelen moeten nemen om aan de nieuwe verplichtingen van de wet te 
voldoen. Daarbij is haast geboden: de wet gaat 25 mei 2018 al in. En niet voldoen aan de wet kan 
forse boetes tot gevolg hebben.
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Wat verandert er precies?

Tip: onderzoek welke gegevens je precies in huis hebt en of ze vallen onder de nieuwe GDPR.

        Een bredere scope
De GDPR heeft een bredere opzet dan de Wbp ooit had. De wet richt 

zich op alle bedrijven die persoonsgegevens verwerken van Europese 

burgers. Het gaat dus niet alleen om Europese bedrijven of bedrijven 

die Europese werk nemers in dienst hebben (zoals het geval is onder 

de Wbp).  Webwinkeliers of cloudproviders die persoonsgegevens in 

opdracht van anderen verwerken hebben er ook mee te maken. En dit 

zijn ook de partijen die het snelst stappen moeten maken en het verst 

achterlopen. Onderzoek toont aan dat slechts zes procent van de aan-

bieders van clouddiensten voldoende is voorbereid op de nieuwe

privacywetgeving. Daarnaast geldt straks een ruimere definitie van het 

begrip persoonsgegevens dan nu. De wet richt zich op ‘alle informatie 

over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon’. Dit 

kan bijvoorbeeld met behulp van een identificatiemiddel, zoals een 

naam, een identificatienummer, locatiegegevens of andere elementen 

die zo kenmerkend zijn dat iemand er mee geïdentificeerd kan worden. 

Het kan dus gaan over de naam van een persoon of een foto, maar 

ook om personeelsnummers, bankrekeningnummers, video’s, online 

nicknames of IP-adressen. 

De GDPR verschilt op een aantal belangrijke punten van de huidige Wet bescherming  
persoons gegevens (Wbp) en heeft direct gevolgen voor de omgang van bedrijven  
met privacygevoelige  gegevens. 



2        Hoge boetes
De strafmaat is met de GDPR behoorlijk uitgebreid en kunnen een 

hoogte bereiken van 20 miljoen euro of vier procent van de wereldwijde 

jaarlijkse omzet, mocht dat bedrag hoger uitkomen. Let wel: dit is de 

zwaarste straf en kan alleen uitgedeeld worden bij de ergste ver grijpen, 

zoals persoonsgegevens verwerken zonder toestemming van de 

betrokkenen of onvoldoende het privacy by design principe toepassen 

(hierover verderop meer). 

Bij andere inbreuken op de wet kan de boete maximaal 10 miljoen euro 

bedragen of 2 procent van de jaarlijkse omzet. De straffen zijn een 

stuk zwaarder dan onder de Wbp het geval was. Ter vergelijking: de 

boete bij het verzaken van de meldplicht datalekken in de huidige Wbp 

kan oplopen tot 820.000 euro, dat is minder dan 10% van de maximale 

boete onder de nieuwe wet.
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        Bewerkersovereenkomst wordt verwerkersovereenkomst
Veel bedrijven maken gebruik van externe partijen die voor hen persoonsgegevens bewaren en verwerken. De Wbp stelt dat er een 

bewerkersovereenkomst met deze partijen moet worden afgesloten. De GDPR schrijft voor dat een aantal extra onderwerpen moet 

worden vastgelegd. Zo mag ‘de bewerker’ niet zonder toestemming een externe subbewerker inschakelen om persoonsgegevens te 

verwerken. Tot slot: de naam van de bewerkersovereenkomst verdwijnt. De GDPR heeft het over ‘verwerkersovereenkomsten’.

 
Tip: onderzoek of externe organisaties waar je mee samenwerkt ook persoonsgegevens van jouw bedrijf verwerken.  

Zijn de overeenkomsten volgens de regels van de GDPR opgesteld? 

        Privacy by Design en Privacy by Default

Bedrijven die applicaties of diensten ontwikkelen die persoons-

gegevens verwerken moeten volgens de GDPR de principes Privacy 

by Design en Privacy by Default in acht nemen. Privacy by Design 

houdt in dat een organisatie al bij de start van een ontwikkeling reke-

ning houdt met privacyverhogende maatregelen. Daarnaast moet de 

toegang tot de persoonsdata beperkt zijn tot de strikt noodzakelijke 

personen. 

Tip: onderzoek welke applicaties in jouw applicatielandschap alle-

maal persoonsgegevens verwerken. Welke securitymaatregelen zijn 

er genomen? En zijn deze afdoende?

Privacy by Default verplicht applicatiebouwers verder om gebruikers 

te beschermen door de instellingen en functies van de producten 

of diensten die ze aanbieden standaard (bijvoorbeeld default) op de 

meest privacyvriendelijke stand te zetten.



Nieuwe meldplicht  datalekken onder de GDPR

In het verleden werden datalekken vaak angstvallig verzwegen door bedrijven 

om geen reputatieschade op te lopen. Sinds 1 januari 2016 hebben we in Ne-

derland de meldplicht datalekken. Bedrijven zijn verplicht een datalek binnen 

72 uur te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

De meldplicht heeft veel schimmigheid weggehaald, maar heeft ook beperkin-

gen. Er kwamen zoveel meldingen bij de autoriteit persoonsgegevens binnen, 

dat het ondoenlijk werd om al die berichten goed te onderzoeken en aandacht 

te geven. 

In de GDPR is er ook een meldplicht datalekken opgenomen, alleen in een 

gewijzigde vorm. Een datalek moet volgens de nieuwe regels altijd gemeld 

worden aan de verantwoordelijke (bijvoorbeeld de opdrachtgever). Er hoeft pas 

een melding bij de toezichthouder te worden gedaan als er daadwerkelijk een 

lek heeft plaatsgevonden en er sprake is van schade.



5        Toestemming vragen
Bedrijven moeten onder de Wbp expliciet om toestemming vragen wanneer ze persoonsgegevens verwerken. Hier is door de 

 jaren heen vrij losjes mee omgesprongen. Voor veel nieuwe applicaties in de app store volstond het zetten van een vinkje bij 

‘terms and conditions’. Dat mag straks niet meer. Bedrijven hebben een informatieplicht en moeten in heldere, duidelijk taal 

uitleggen dat verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt en waarvoor ze die gegevens gaan gebruiken. Daarnaast moet de 

toestemming net zo gemakkelijk zijn in te trekken als zij is gegeven. Mensen moeten expliciet op dit recht worden gewezen. 

Tip: onderzoek of jouw organisatie afdoende toestemming vraagt voor verwerking. 

Is de manier van toestemming vragen in lijn met de regels van de GDPR?
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• Recht op inzage: wanneer mensen erom vragen, moeten bedrijven 

aan kunnen geven of ze inderdaad van hen persoons gegevens 

opgeslagen hebben en of ze die verwerken. Bovendien moeten be-

drijven kunnen vertellen waarom de persoons gegevens verzameld 

zijn, wie allemaal toegang hebben tot de gegevens, hoelang ze de 

gegevens opslaan en het soort persoonsgegevens. 

• Recht op dataportabiliteit: gegevens moeten opgevraagd kunnen 

worden in de vorm van een elektronisch dossier. Dat  dossier moet 

binnen een maand na aanvragen worden verstrekt en moet boven-

dien op zo’n een manier worden aangeleverd dat ook een derde 

partij de gegevens kan verwerken (recht op dataportabiliteit).

        Nieuwe privacyrechten
Onder de GDPR wordt de bewijslast omgekeerd. In plaats dat individuen zwaarwegende redenen moeten hebben om bezwaar 

aan te tekenen tegen de verwerking, moet de bedrijven nu overtuigende legitieme redenen hebben dat de verwerking in het pu-

blieke of het legitieme belang van de verwerker is. Dat betekent dat bedrijven verantwoording moeten kunnen afleggen over de 

persoonsgegevens die ze in beheer hebben en moeten kunnen reageren op verzoeken van burgers wanneer die daarom vragen. 

Het gaat om de volgende rechten:



• Recht op rectificatie: wanneer gegevens onjuist zijn, mag de 

betrokkene daarop wijzen en van de verwerker eisen  

deze aan te passen. 

• Recht op beperking van de verwerking: burgers kunnen aangeven 

dat persoonsgegevens (tijdelijk) niet verwerkt mogen worden en 

niet gewijzigd mogen worden. 

• Recht om vergeten te worden: bedrijven die persoonsgegevens 

verwerken zijn verplicht om die gegevens ook zonder onredelijke 

vertraging te wissen. Dit geldt onder andere wanneer gegevens 

niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verza-

meld, als de betrokkene bezwaar maakt of als die zijn toestem-

ming intrekt.

• Recht van bezwaar en geautomatiseerde individuele 

besluitvorming: steeds meer dienstverlening is geautomatiseerd 

en gebeurt op basis van profilering. Dat wil zeggen dat iemand 

aan de hand van een (risico)profiel wordt beoordeeld. Burgers mo-

gen hier onder de GDPR bezwaar tegen maken wanneer daar voor 

hem of haar nadelig gevolgen aan verbonden zijn. Denk bijvoor-

beeld aan een geautomatiseerde inschatting over kredietwaardig-

heid of het automatisch verwerken van sollicitaties. 

 

       Tip: start met een verwerkingsregister waarin de verwerkings-   

        activiteiten van persoonsgegevens zijn opgenomen.
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8        Privacy Impact Assessment
Als een gegevensverwerking hoog risico voor de privacy van de betrokkene inhoudt, moet voorafgaand aan de verwerking een  Privacy Impact 

 Assessment worden gedaan. Deze beoordeling is vooral verplicht wanneer er bij de verwerking nieuwe technologieën worden gebruikt en 

sprake is van grote privacyrisico’s bij de betrokkenen. Een PIA is in elk geval verplicht wanneer een bedrijf zich bezighoudt met profilering, het 

 verza melen, analyseren en combineren van gegevens om iemand in te delen in een bepaalde categorie. Daarnaast is het voor grote bedrijven 

vanaf 25 mei 2018 verplicht om in een geval van gegevensverwerking met een hoog privacyrisico een DPIA (Data Protection Impact Assessment) 

uit te voeren.

Tip: breng in kaart voor welke verwerkingen Privacy Impact Assessments nodig zijn.

Tip: maak iemand binnen je organisatie verantwoordelijk voor 

een juiste invoering van de GDPR. Laat hem of haar alle relevante 

documentatie in kaart brengen.

        Data Protection Officer en documentatieplicht
Organisaties hebben een documentatieplicht onder de GDPR. Dit houdt 

in dat zij met documenten moeten kunnen aantonen dat zij de juiste 

organisatorische en technische maatregelen hebben genomen om aan 

de GDPR te voldoen. Denk daarbij aan zaken als toestemming krijgen 

voor verwerking en bewerking, de maatregelen op het gebied van 

beveiliging, de informatieverstrekking en de afspraken die er zijn met 

bewerkers. Veel meer papierwerk dus. 

Bovendien moeten grote bedrijven (met meer dan 250 werknemers) 

een data protection officer aanstellen die erop toeziet dat alle regels op 

het gebied van dataprivacy worden gevolgd. Die persoon moet bekend 

zijn bij Autoriteit Persoonsgegevens, moet direct rapporteren aan 

het management en mag geen conflict of interest hebben. Het mag 

 overigens wel een externe partij zijn.
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De verantwoordelijkheid om aan alle richtlijnen van de GDPR te voldoen ligt bij de 
eigen organisatie. Yourhosting kan wel ondersteunen bij een aantal zaken.

Voor welke zaken omtrent de GDPR  
kan ik bij Yourhosting terecht?

Veilige hosting
De aangescherpte privacyregels zijn weer een extra motivatie om beveiliging van persoons-

gegevens goed te regelen. Voor  bedrijven met een beperkte personele bezetting en midde-

len kan dat een behoorlijke uitdaging zijn. Door jouw data te laten hosten bij Yourhosting, 

ben je ervan verzekerd dat je de beveiliging wat betreft hosting op orde hebt. Yourhosting is 

ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd en voldoet aan de strengste eisen op het gebied van 

informatiebeveiliging. Bij Yourhosting weet je zeker dat de volgende zaken op het gebied 

van data security goed geregeld zijn:



• Er zijn maatregelen genomen die voorkomen dat  

mensen zomaar fysiek bij gegevens kunnen komen

• Dat persoonsgegevens geanonimiseerd zijn en niet voor  

iedereen toegankelijk zijn

• Dat er passende technische maatregelen zijn  

genomen tegen hacks en cyberaanvallen 

• Geavanceerde 24/7 security monitoring van het netwerk  

en servers, zodat aanvallen tijdig worden waargenomen 

en hier tijdig op wordt gereageerd

• Documentatie en administratie van processen 

en dataverwerking conform de GDPR-regels 

• Yourhosting het privacy by design principe volgt  

bij het uitrollen van de diensten

• 24 uur bereikbaarheid omtrent alle vragen over  

privacy en security

• Bewerkersovereenkomsten die GDPR-compliant zijn

• Transparantie rond de processen en interne  

controlemechanismen van Yourhosting

Datasecurity is niet alleen een technische exercitie, 

maar een samenspel tussen de eigen organisatie en de 

IT- dienstverlener. Een relatie met je hostingleverancier 

is daarom geen klant/leveranciersverhouding, maar een 

partnership. Alleen door transparant en open met elkaar te 

schakelen, kom je tot een effectieve databeveiliging. 
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Een Nederlandse partij

Als je data bij Yourhosting onderbrengt, kunnen je gegevens veilig binnen de Nederlandse landsgrenzen blijven. 

Data zijn opgeslagen bij een Nederlandse datacenterleverancier. Bovendien is Yourhosting een Nederlandse 

partij en de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens is de leidende toezichthouder.

Grip op grensoverschrijdende data

Met de komst van de GDPR is het nog belangrijker geworden dat je 

weet waar data zich bevinden en wie deze verwerkt. En persoons-

gegevens mogen niet zonder meer over de landsgrenzen worden 

verplaatst. De GDPR staat dataoverdracht toe naar alle EU-lidstaten 

en naar Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Voor doorgifte van 

persoonsgegevens buiten de EU gelden aparte regels. 

Hoofdregel is dat een organisatie persoonsgegevens alleen mag 

doorgeven naar landen met een passend beschermingsniveau. 

Wanneer je persoonsgegevens toch wilt laten verwerken in een land 

zonder passend beveiligingsniveau is daarvoor een vergunning nodig 

van de minister van Veiligheid en Justitie.



Nieuwe meldplicht  datalekken onder de AVG

Voor zo’n elf landen is vastgesteld dat zij een beveiligingsniveau 

bieden voor de verwerking van persoonsgegevens:

Andorra, Argentinië, Canada (alleen delen die vallen onder de Ca-

nadian Personal Information Protection and Electronic Documents 

Act), Faeröer Eilanden, Guernsey, Isle of Man, Israël, Jersey, Uruguay, 

Zwitserland en de Verenigde Staten.

Voor de VS geldt daarbij dat er alléén gegevens doorgegeven mogen 

worden op grond van het door de EC vastgesteld EU-VS privacy 

shield. Of als het gaat om Passenger Name Records.

Azure Stack

Daarnaast heeft Yourhosting de ultieme oplossing in huis 

om grip te houden op data: Microsoft Azure Stack. Met Azure 

Stack kunnen bedrijven een eigen Azure cloud hosten in een 

eigen datacenter of in een datacenter van een partner. 

De kracht van de technologie is dat ze naadloos is geïnte-

greerd met public Azure. Gebruikers kunnen gebruik maken 

van de resources uit de publieke cloud van Microsoft wan-

neer dit hen uitkomt. Applicaties kunnen op precies dezelfde 

manier gedeployed worden als met public Azure, je bent 

alleen niet gebonden aan Microsoft datacenters.

 

Yourhosting heeft een eigen Azure Stack cloudplatform. 

Bedrijven kunnen dan afspraken maken en vertrouwen op 

de support op maat van Yourhosting in plaats van die van 

Microsoft. Je kunt gedetailleerde afspraken maken over het 

beveiligingsniveau en administratieve verplichtingen rond 

de GDPR, en je geniet van alle kwalitatief hoogwaardige 

diensten van Microsoft. Alle voordelen van public cloud, met 

de beveiliging en controle van de private cloud.
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Contact

We hopen dat deze whitepaper een goed beeld geeft van de komende 

ontwikkeling op het gebied van privacyregelgeving. Als je behoefte 

hebt aan aanvullende informatie, dan helpen we je graag verder om 

goed voor te sorteren op de GDPR.

Yourhosting – Zwolle 

Ceintuurbaan 28, 8024 AA Zwolle 

Tel: 038-2305010

E-mail: business@yourhosting.nl



Over Yourhosting

Yourhosting is met hosting en clouddiensten voor 160.000 klanten de grootste provider van 

Nederland en kennispartner op het gebied van cloudhosting. Een deskundig en gedreven team 

van technologiespecialisten werkt 24 uur per dag aan de best mogelijke performance, uptime 

en support voor de IT-omgeving van klanten. Zij zijn bij Yourhosting verzekerd van een stabiele 

en veilige infrastructuur die hen optimaal laat profiteren van kostenbesparende en innovatieve 

cloudtechnologie. Yourhosting is Microsoft Gold Certified Partner en een van exclusieve partijen 

die meewerkte aan de release van Azure Stack. Bedrijven die onder andere gebruik maken van 

de diensten van Yourhosting zijn PEC Zwolle, ING, Nuon en Monuta Holding. Yourhosting maakt 

onderdeel uit van Yourholding. Meer informatie: www.yourhosting.nl

Disclaimer

Dit artikel is zorgvuldig samengesteld. De lezer kan aan de informatie in dit artikel geen rechten 

ontlenen. Evenmin kan Yourhosting aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste en/of onvolledi-

ge informatie in dit stuk. Alle informatie en gegevens mogen zonder onze nadrukkelijke schrifte-

lijke toestemming niet worden vermenigvuldigd of gepubliceerd.
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