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1 GECERTIFICEERDE NALEVING VAN AVG BEGINSELEN 

Alle AVG stakeholders van een onderneming, organisatie of (overheids) instelling 

hebben recht op een zorgvuldige naleving van beginselen van verwerking van 

persoonsgegevens die aan de basis liggen van de verplichtingen uit hoofde van de 

AVG. Idealiter is deze naleving van AVG beginselen beoordeeld op basis van een 

professioneel, objectief vastgesteld certificeringsschema dat wordt getoetst en 

beoordeeld door onafhankelijke senior AVG experts ten bewijze waarvan een AVG 

certificaat wordt afgegeven. Op basis hiervan mag een respresentatief AVG 

keurmerk worden gebruikt ten bewijze van naleving van de AVG beginselen door de 

verwerkingsverantwoordelijk en/of verwerker. 

 

Andere woorden voor beginsel zijn, ‘overtuiging, ‘ principe’ en ‘grondslag’, oftewel 

datgene dat aan de basis ligt van – in de context van de AVG- passende technische en 

organisatorische maatregelen zoals bedoeld in de paraplu bepaling van artikel 24 lid 

1 AVG waarin de algemene verantwoordelijkheid van de  

verwerkingsverantwoordelijke is opgenomen om te waarborgen en te kunnen 

aantonen dat de verwerking in overeenstemming met de AVG wordt uitgevoerd. 

 

Wat betekent dit voor u in de praktijk? Dit betekent dat u  bij alle passende 

maatregelen die u in het kader van de AVG treft (zoals bijvoorbeeld privacy by design, 

privacy by default, beveiliging, DPIA beoordelingen et cetera) de beginselen inzake 

verwerking van persoonsgegevens zoals genoemd in artikel 5 AVG aantoonbaar 

moet toepassen. Wat houden deze beginselen in? In het hierna volgende worden de 

AVG beginselen voor verwerking van persoonsgegevens nader toegelicht. 

 

In de visie van het Europees Instituut voor Privacy Audit, Compliance en Certificering 

(EIPACC) verdient elke onderneming, organisatie en (overheids) instelling indien 

gewenst professionele en deskundige begeleiding, advies en concrete hulpmiddelen 

in het kader van AVG certificeringstrajecten. Deze bijdrage hoopt daartoe een 

steentje bij te dragen. 
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2. PLASTICFAD 

De AVG beginselen  van verwerking van persoonsgegevens kunnen in de vorm van 

een acroniem worden samengevat, waarbij elk beginsel kan worden gevisualiseerd 

door middel van een icon. Dit om de communicatie binnen de organisatie en naar de 

betrokkenen over de implementatie van de beginselen in de bedrijfsprocessen te 

vergemakkelijken. Dit mede in het licht van overweging 58, waarin - overeenkomstig 

het transparantiebeginsel - informatie die bestemd is voor de betrokkene beknopt, 

eenvoudig toegankelijk en begrijpelijk zijn en moet duidelijke en eenvoudige taal en, 

in voorkomend geval, aanvullend visualisatie worden gebruikt. 

 

 

 

 

 

Overweging 39 van de AVG licht de beginselen zoals genoemd in artikel 5 AVG toe. 
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2.1 DOELBINDING (ARTIKEL 5 LID 1 onder b AVG) | PURPOSE LIMITATION 

 

Persoonsgegevens moeten voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en 

gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld en mogen vervolgens niet verder op een 

met die doeleinden onverenigbare wijze worden verwerkt; de verdere verwerking met het 

oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of 

statistische doeleinden wordt overeenkomstig artikel 89, lid 1, niet als onverenigbaar 

met de oorspronkelijke doeleinden beschouwd („doelbinding”) 

 

 

Meer bepaald dienen de specifieke doeleinden waarvoor de 

persoonsgegevens worden verwerkt, expliciet en gerechtvaardigd te zijn 

en te zijn vastgesteld wanneer de persoonsgegevens worden verzameld.  

Persoonsgegevens mogen (1) voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en 

gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld en (2) mogen vervolgens niet verder 

op een met die doeleinden onverenigbare wijze worden verwerkt. 

Doelspecificatie 

Allereerst moet het doel worden gespecificeerd om de implementatie mogelijk te 

maken van alle noodzakelijke gegevensbeschermingswaarborgen en om de 

reikwijdte van de verwerking af te bakenen.  Persoonsgegevens mogen niet worden 

verzameld als zij niet noodzakelijk, toereikend of relevant zijn voor het doel of de 

doeleinden die zijn bedoeld. 

 

Doelspecificatie vormt de kern van het wettelijk kader dat is ingesteld voor de 

bescherming van persoonlijke gegevens. Het is om die reden een noodzakelijke 

voorafgaande voorwaarde om de specifieke reden(en) te specificeren waarvoor het 

verzamelen van persoonlijke gegevens vereist is.  Doelspecificatie stelt dus grenzen 

aan de doeleinden waarvoor persoonlijke gegevens mogen worden verzameld en 

gebruikt. Dat helpt ook bij het vaststellen van de nodige waarborgen voor 

gegevensbescherming. 
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Doelspecificatie vereist een doorlopende interne beoordeling door de 

verwerkingsverantwoordelijke en is een noodzakelijke voorwaarde voor 

verantwoording. Doelspecificatie is de eerste stap die de organisatie moet volgen om 

te zorgen voor correcte naleving van de AVG.  

Ondubbelzinnig en duidelijk 

Ten tweede moet het doel voldoende ondubbelzinnig en duidelijk uitgedrukt zijn. 

Vergelijking van het begrip 'expliciete doel' met het begrip 'verborgen doel' kan 

hierbij helpen.  

De doeleinden moeten duidelijk worden onthuld, verklaard of uitgedrukt in een 

begrijpelijke vorm. Uit de analyse van de doelspecificatie volgt dat dit uiterlijk moet 

gebeuren op het moment dat de verzameling van persoonsgegevens plaatsvindt. 

Wat bedoeld wordt, moet duidelijk zijn en geen twijfel laten bestaan of moeilijk 

begrijpen. De specificatie van de doelen moet met name zo worden uitgedrukt dat 

deze niet alleen op dezelfde manier wordt begrepen door de 

verwerkingsverantwoordelijke (inclusief alle relevante personeelsleden) als door 

externe verwerkers, maar ook door de gegevensbeschermingsautoriteiten en de 

betreffende betrokkenen.  

 

De eis dat de doelen 'expliciet' worden gespecificeerd, draagt bij aan transparantie en 

voorspelbaarheid. Het maakt eenduidige identificatie mogelijk voor de manier 

waarop de verzamelde persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt, met het oog 

op de bescherming van de betrokkenen. Dit vermindert op zijn beurt het risico dat de 

verwachtingen van de betrokkenen zullen verschillen van de verwachtingen van de 

verwerkingsverantwoordelijke. 

Legitimiteit 

Persoonlijke gegevens moeten voor legitieme doeleinden worden verzameld.  

Dat betekent dat de doeleinden in overeenstemming moeten zijn met alle 

bepalingen van toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, evenals 
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andere toepasselijke wetten zoals arbeidsrecht, contractenrecht, wetgeving inzake 

consumentenbescherming, enzovoort. 

Het vereiste van legitimiteit betekent dat de doelen 'in overeenstemming met de wet' 

in de breedste zin van het woord moeten zijn. Dit omvat alle vormen van geschreven 

en gewoonterecht, primaire en secundaire wetgeving, gemeentelijke besluiten, 

gerechtelijke precedenten, constitutionele beginselen, grondrechten, andere 

rechtsbeginselen, evenals jurisprudentie, aangezien dergelijke 'wet' door bevoegde 

instanties zou worden geïnterpreteerd en in aanmerking zou worden genomen.  

Binnen de wettelijke grenzen kunnen ook andere elementen zoals douane, 

gedragscodes, ethische codes, contractuele regelingen en de algemene context en 

feiten van de zaak worden overwogen om te bepalen of een bepaald doel legitiem is. 

Dit omvat de aard van de onderliggende relatie tussen de 

verwerkingsverantwoordelijke en de betrokkenen, ongeacht of deze commercieel of 

anderszins is. 

 

 

2.2 RECHTMATIGHEID (ART.  5 lid 1 onder a ) | LAWFULNESS 

 

Persoonsgegevens moeten worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van de 

betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is („rechtmatigheid, behoorlijkheid en 

transparantie”) 

 

 

    Betrokkenen moeten bewust worden gemaakt van de risico's, regels, 

waarborgen en rechten in verband met de verwerking van 

persoonsgegevens, alsook van de wijze waarop zij hun rechten met 

       betrekking tot deze verwerking kunnen uitoefenen.  

 

De verwerking moet gebaseerd zijn op een wettelijke grondslag, waarbij rekening 

gehouden wordt met de algemene normen van fatsoen (behoorlijkheid, fairness) en 

dat de verwerking transparant (transparency, zie hierna) voor de betrokkene verloopt. 

https://www.eipacc.eu/


 

 

 

Alting van Geusau, V.W. & Kadir, R.F., AVG Beginselen PLASTICFAD, Whitepaper 18-025 (EIPACC, 2018), www.eipacc.eu 

pagina | 9 

 

De verwerking is alleen rechtmatig indien: 

a. de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn 

persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden; 

• de verwerkingsverantwoordelijke kan aantonen dat de betrokkene 

toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens; 

• een verzoek om toestemming in een begrijpelijke en gemakkelijk 

toegankelijke vorm en in duidelijke en eenvoudige taal gepresenteerd wordt; 

• de betrokkene het recht heeft zijn toestemming te allen tijde in te trekken; 

• dat intrekken van de toestemming even eenvoudig is als het geven ervan; 

• indien toestemming ouder is vereist: verificatie van de ouder/voogd; 

b. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij 

de betrokkene partij is;  

c. de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die 

op de verwerkingsverantwoordelijke rust;  

d. de verwerking noodzakelijk is om de vitale belangen van de betrokkene of van 

een andere natuurlijke persoon te beschermen:  

• ras of etnische afkomst; 

• politieke opvattingen; 

• religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen; 

• het lidmaatschap van een vakbond; 

• genetische gegevens; 

• biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een 

persoon; 

• gegevens over gezondheid; 

• gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele 

gerichtheid; 

e. de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen 

belang;  

f. de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde 

belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde. 

https://www.eipacc.eu/
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2.3 JUISTHEID  (ART.  5 lid 1 onder d) | ACCURACY 

 

Persoonsgegevens moeten juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd; alle redelijke 

maatregelen moeten worden genomen om de persoonsgegevens die, gelet op de 

doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, onjuist zijn, onverwijld te wissen of te 

rectificeren („juistheid”) 

 

 

Persoonsgegevens moeten worden verwerkt op een manier die een 

passende beveiliging en vertrouwelijkheid van die gegevens waarborgt, 

ook ter voorkoming van ongeoorloofde toegang tot of het 

ongeoorloofde gebruik van persoonsgegevens en de apparatuur die voor de 

verwerking wordt gebruikt. Alle redelijke maatregelen moeten worden genomen om 

ervoor te zorgen dat onjuiste persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist. 

De verwerkingsverantwoordelijke moet daarom:  

• alle redelijke stappen nemen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens correct 

zijn; 

• waarborgen dat de bron van de persoonlijke gegevens duidelijk is; 

• bewust zijn welke inbreuken er kunnen plaatsvinden op de nauwkeurigheid van 

persoonsgegevens;  

• waarborgen dat de verzamelde persoonsgegevens actueel en compleet blijven en 

zonodig gecorrigeerd dan wel aangevuld worden. 

De juistheid van persoonsgegevens hangt nauw samen met het doel waarvoor zij zijn 

verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens van slechte kwaliteit kunnen aanzienlijk 

negatieve gevolgen hebben voor de efficiëntie van een organisatie, terwijl gegevens 

van hoge kwaliteit vaak cruciaal zijn voor het succes van een bedrijf. 

Enkele van de belangrijkste manieren waarop de juistheid van persoonsgegevens kan 

worden vastgesteld en verbeterd, worden hier weergegeven: 

https://www.eipacc.eu/
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Identificeer gegevensbronnen 

De verwerkingsverantwoordelijke moet de juiste gegevensbronnen identificeren, 

zowel intern als extern, om de kwaliteit van inkomende gegevens vast te stellen en te 

verbeteren. Onjuiste gegevens kunnen het gevolg zijn van de migratie van gegevens 

van de ene database naar de andere, de aanwezigheid van onjuiste waarden of zelfs 

tijdgebonden gegevenswijzigingen. Het is belangrijk om de oorzaak van onjuiste 

gegevens te achterhalen. 

Stel datakwaliteitsdoelen in 

Het is belangrijk dat bedrijven realistische doelen stellen om de gegevenskwaliteit te 

verbeteren. Het topmanagement moet de basisproblemen begrijpen die de 

nauwkeurigheid van hun gegevens te lijden hebben en realistische doelen stellen. De 

persoonsgegevens moeten worden onderzocht op basis van efficiënte 

gegevensvastlegging, gegevensinvoer en effectieve codering. 

Vermijdt overbelasting 

Een manager moet ervoor zorgen dat de mensen betrokken bij het 

gegevensinvoerproces niet onder druk staan om verwachte resultaten te leveren 

vanaf het begin. Als specialisten voor gegevensinvoer worden overladen met werk, 

kan dat leiden tot fouten bij het invoeren van gegevens.  

Controleer de gegevens 

Herziening is een efficiënte manier om de juistheid van de gegevens te controleren. 

De verwerkingsverantwoordelijke moet een efficiënte manier opnemen om de 

ingevoerde gegevens te controleren en te controleren.  

Het is altijd goed om een team van professionals voor kwaliteitsborging aan te nemen 

die de gegevens kunnen beoordelen en helpen om de gegevensfouten grotendeels te 

verminderen. 
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Automatiseer foutrapporten 

Gebruik maken van geavanceerde software is altijd een pluspunt. Het genereren van 

geautomatiseerde foutmeldingen is een gangbare praktijk bij toonaangevende 

bedrijven van vandaag.  

Stel nauwkeurigheidsnormen vast 

De verwerkingsverantwoordelijke moet zeer robuuste kwaliteitsnormen voor 

gegevensinvoer aannemen, zoals matching, geo-codering, datamonitoring, 

dataprofilering, linking, enz. Dit zorgt ervoor dat de ingevoerde gegevens voldoen 

aan vooraf gedefinieerde datumnormen die op hun beurt helpen bij het verbeteren 

van de datakwaliteit. 

Creëer een goede werkomgeving 

Het hebben van een goede en gezonde werkomgeving helpt de medewerkers minder 

fouten te maken en heeft daarom een directe invloed op de nauwkeurigheid van de 

gegevens. De verwerkingsverantwoordelijke moet zijn professionals die gegevens 

invoeren in informatiesystemen een gezonde werkomgeving bieden die helpt hun 

focus te behouden. 

 

  

https://www.eipacc.eu/


 

 

 

Alting van Geusau, V.W. & Kadir, R.F., AVG Beginselen PLASTICFAD, Whitepaper 18-025 (EIPACC, 2018), www.eipacc.eu 

pagina | 13 

2.4 OPSLAGBEPERKING (ART.  5 lid 1 onder e) | STORAGE LIMITATION 

 

Persoonsgegevens moeten worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de 

betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de doeleinden waarvoor de 

persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk is; persoonsgegevens mogen voor 

langere perioden worden opgeslagen voor zover de persoonsgegevens louter met het 

oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of 

statistische doeleinden worden verwerkt overeenkomstig artikel 89, lid 1, mits de bij deze 

verordening vereiste passende technische en organisatorische maatregelen worden 

getroffen om de rechten en vrijheden van de betrokkene te beschermen 

(„opslagbeperking”) 

 

 

Dit vereist met name dat ervoor wordt gezorgd dat de opslagperiode van 

de persoonsgegevens tot een strikt minimum wordt beperkt.  

Om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard 

dan noodzakelijk is, dient de verwerkingsverantwoordelijke termijnen vast te stellen 

voor het wissen van gegevens of voor een periodieke toetsing ervan.  

 

Organisaties zullen rekening moeten houden met de uitgebreide reeks rechten die 

betrokkenen in het kader van de AVG genieten en hoe dit van invloed kan zijn op hun 

overwegingen ten aanzien van het bewaren van gegevens.  

Het is belangrijk dat verwerkingsverantwoordelijke een beleid formuleert waarin hij: 

• bewaartermijnen vast stelt die gelden voor gegevens die voor elk verschillend 

doel en eventueel categorie stakeholder en/of categorie persoonsgegevens 

worden verwerkt; 

• een passend retentiebeleid implementeert; 

• voldoet aan en de naleving bewaakt, ten aanzien van het retentiebeleid. 

 

En dergelijk beleid zou op zijn minst de volgende vragen moeten beantwoorden: 
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• Welke categorieën van stakeholders en persoonsgegevens vallen onder het 

beginsel van opslagbeperking? 

• Wie is verantwoordelijk voor die gegevenscategorieën? 

• Wie heeft specifieke verplichtingen krachtens het beleid met betrekking tot 

opslagbeperking? 

• Behalve de wetgeving inzake gegevensbescherming, welke andere regels, codes 

of praktijken moeten worden overwogen bij het formuleren van het beleid inzake 

opslagbeperking? 

• Wanneer moeten gegevens wettelijk worden bewaard en wanneer moeten deze 

worden verwijderd? 

Wanneer moeten bepaalde gegevens worden vrijgesteld van het beginsel van 

opslagbeperking, bijv. in verband met een lopende zaak voor de rechter? 

 

 

2.5 TRANSPARANTIE (ART.  5 LID 1 ONDER  a ) | TRANSPARENCY 

 

 Persoonsgegevens moeten worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van de 

betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is („rechtmatigheid, behoorlijkheid en 

transparantie”) 

 

 

Het dient voor betrokkenen transparant te zijn dat hen betreffende 

persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt, geraadpleegd of 

anderszins verwerkt en in hoeverre de persoonsgegevens worden 

verwerkt of zullen worden verwerkt. Overeenkomstig het transparantiebeginsel 

moeten informatie en communicatie in verband met de verwerking van die 

persoonsgegevens eenvoudig toegankelijk en begrijpelijk zijn, en moet duidelijke en 

eenvoudige taal worden gebruikt:  

• in het bijzonder wanneer de informatie specifiek voor een kind is bestemd; 
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• in combinatie, indien nodig of wenselijk, met gestandaardiseerde pictogrammen 

om een gemakkelijk zichtbaar, begrijpelijk en duidelijk leesbaar overzicht te 

geven van de beoogde verwerking. 

 

Dit betekent dat bestaande 'fair processing notices' of ‘privacy policies’, opgenomen 

in bijvoorbeeld documenten, onlineformulieren, apps of websites, of weggestopt in 

algemene voorwaarden dan wel van een dergelijke algemene aard zijn, dat geen 

zinvolle informatie wordt verstrekt, moeten worden vervangen. 

 

Transparantie gaat verder dan de bestaande vereisten en hoewel veel van de 

informatie vergelijkbaar is, is enige aanvullende informatie vereist.  

Het voldoen aan deze vereisten vereist daarom waarschijnlijk middelen, waarvan het 

niveau zal afhangen van: 

• welke informatie wordt momenteel aan individuen verstrekt; 

• of die informatie een getrouwe afspiegeling is van de verwerkingen die worden 

ondernomen (een degelijke kennis van gegevensstromen zal van fundamenteel 

belang zijn om die beoordeling te maken) 

• hoe die informatie momenteel wordt gecommuniceerd naar het individu. 

 

Een verwerkingsverantwoordelijke moet voldoende informatie verstrekken om 

ervoor te zorgen dat de betrokkene de verwerking begrijpt en, waar nodig, in staat is 

weloverwogen keuzes te maken over de verwerking van zijn persoonsgegevens. 

  

De omvang van de informatie die aan de betrokkene wordt verstrekt, is afhankelijk 

van het risico voor de rechten en vrijheden van het individu. Hoe groter het risico, hoe 

gedetailleerder en informatief de informatie moet zijn. Evenzo, hoe ingewikkelder de 

verwerkingsactiviteiten, hoe meer erover nagedacht moet worden om de informatie 

duidelijk en informatief voor de doelgroep (lees: categorie stakeholders) te maken. 
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De manier waarop de informatie moet worden verstrekt moet worden 'verschaft' aan 

de betrokkene, in plaats van 'beschikbaar' te zijn voor hem. Een betrokkene heeft ook 

het recht om te vragen dat de informatie hem mondeling wordt verstrekt. 

 

2.6 INTEGRITEIT (ART.  5 LID 1 ONDER f ) | INTEGRITY 

 

Persoonsgegevens moeten door het nemen van passende technische of organisatorische 

maatregelen op een dusdanige manier worden verwerkt dat een passende beveiliging 

ervan gewaarborgd is, en dat zij onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of 

onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging 

(„integriteit en vertrouwelijkheid”) 

 

 

Persoonsgegevens moeten worden verwerkt op een manier die een 

passende beveiliging van die gegevens waarborgt. Verwerking van 

persoonsgegevens vindt plaats waarbij een passende (elektronische) 

beveiliging gewaarborgd is.  

 

Integriteit betekent dat een niet-geautoriseerd persoon onmachtig is om 

persoonsgegevens te wijzigen. De persoonsgegevens zijn beschermd, als het 

onhaalbaar is dat zij tijdens het transport worden gewijzigd zonder dat dergelijke 

veranderingen direct duidelijk zijn voor de ontvanger.  

 

Encryptie en pseudonimisering zijn middelen om dit te bereiken. 

 

Integriteit houdt in dat de consistentie, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van 

gegevens gedurende de gehele levenscyclus worden gehandhaafd.  

 

Gegevensintegriteit is de garantie dat digitale informatie niet beschadigd is en alleen 

kan worden geopend of gewijzigd door diegene die hiertoe bevoegd is.  

https://www.eipacc.eu/
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2.7 VERTROUWELIJKHEID (ART.  5 LID 1 ONDER f ) | CONFIDENTIALITY 

 

Persoonsgegevens moeten door het nemen van passende technische of organisatorische 

maatregelen op een dusdanige manier worden verwerkt dat een passende beveiliging 

ervan gewaarborgd is, en dat zij onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of 

onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging 

(„integriteit en vertrouwelijkheid”) 

 

 

Persoonsgegevens moeten worden verwerkt op een manier die een 

passende vertrouwelijkheid van die gegevens waarborgt, ook ter 

voorkoming van ongeoorloofde toegang tot of het ongeoorloofde 

gebruik van persoonsgegevens en de apparatuur die voor de verwerking wordt 

gebruikt. Persoonsgegevens moeten dus beschermd zijn tegen ongeoorloofde of 

onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of 

beschadiging. 

 

Voorbeelden van het uitwerken van dit beginsel: 

• Persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk met de uitdrukkelijke toestemming 

van de betrokkene via een aparte opt-in. 

• De betrokkene kan de toegangsrechten op zijn persoonsgegevens op elk moment 

en vanaf elke plaats wijzigen. 

• De oorspronkelijke bron van de gegevens wordt als authentiek, onweerlegbaar en 

betrouwbaar beschouwd, waarbij de overdracht van gegevens zoveel mogelijk 

geautomatiseerd plaatsvindt, zonder menselijke tussenkomst. 

• Kopieën van persoonsgegevens mogen niet op een plaats gedeponeerd worden 

als niet met absolute en uitdrukkelijke zekerheid is vastgesteld dat de gegevens 

onberoerd blijven. 

• Het gebruik van persoonsgegevens voor andere doeleinden, bijvoorbeeld voor 

statistieken, wetenschappelijk onderzoek, wettelijke grondslag, etc., zal mogelijk 

zijn als de persoonsgegevens anoniem worden opgeslagen bij de bron van creatie; 

https://www.eipacc.eu/
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dit zou theoretisch toestaan dat alle gegevens van een betrokkene worden 

samengevoegd, zonder dat er een mogelijkheid bestaat om de betrokkene te 

identificeren of identificeerbaar te maken. 

 

2.8 BEHOORLIJKHEID (ART.  5 LID 1 ONDER A) | FAIRNESS 

 

Persoonsgegevens moeten worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van de 

betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is („rechtmatigheid, behoorlijkheid en 

transparantie”) 

 

 

 

Bij de verwerking van persoonsgegevens moet rekening gehouden 

worden met de algemene normen van fatsoen. Het principe van 

behoorlijkheid vereist dat handelingen, die door een organisatie worden 

ondernomen en waarbij persoonsgegevens van een betrokkene een rol spelen, niet 

uitsluitend ten gunste zijn van de organisatie zelf worden verricht.  Behoorlijkheid 

heeft verder onder meer betrekking op: 

 

• algemene beginselen van behoorlijk bestuur  

• beginselen van redelijkheid en billijkheid 

• eerlijkheid 

• evenredigheid  

• coulance 

• rechtszekerheid en -gelijkheid 

• vermijden van vooringenomenheid  

• hoor en wederhoor 

• motivering 

• fair play 

• administratieve nauwkeurigheid  

https://www.eipacc.eu/
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• actieve en adequate informatieverwerving en –verstrekking  

• correcte bejegening 

• professionaliteit 

•         objectiviteit 

• et cetera 

 

 

2.9 VERANTWOORDINGSPLICHT (ART.  5 LID 2 ) | ACCOUNTABILITY 

 

De verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van lid 1 en kan 

deze aantonen („verantwoordingsplicht”) 

 

 

De verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de 

naleving van deze beginselen en kan correcte naleving daarvan ook 

aantonen. Het verzamelen van persoonlijke informatie houdt een 

zorgplicht in voor de bescherming ervan. 

 

Het principe van de verantwoordingsplicht houdt in dat een 

verwerkingsverantwoordelijke, een effectief privacy beleid implementeert, correcte 

naleving daarvan handhaaft en de implementatie en handhaving aantoont.  

 

De organisatie moet in staat zijn om verantwoording af te leggen ingeval zij  

persoonsgegevens verstrekt aan zakelijke of ketenpartners, waarbij de status van het 

privacy beleid wordt aangetoond aan in- en externe belanghebbenden, zoals het 

hoger management, regelgevers, commissarissen en 

gegevensbeschermingsautoriteiten. 

 

De verantwoordelijkheid voor alle privacy gerelateerde beleidslijnen en procedures 

moet worden gedocumenteerd, toegewezen en meegedeeld aan een betrokkene.  

https://www.eipacc.eu/
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Bij het overbrengen van persoonlijke informatie naar derde partijen, moet 

gelijkwaardige bescherming van de privacy door middel van contractuele of andere 

vergelijkbare middelen worden gewaarborgd. 

 

 

 

2.10 MINIMALE GEGEVENSVERWERKING (ART.  5 LID 1 onder c ) 

 DATA MINIMIZATION 

 
Persoonsgegevens moeten toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat 
noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt („minimale 
gegevensverwerking”) 
 
 
 

De persoonsgegevens dienen toereikend en ter zake dienend te zijn en 

beperkt te blijven tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij 

worden verwerkt. Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt 

indien het doel van de verwerking niet redelijkerwijs op een andere wijze kan worden 

verwezenlijkt.  

 

Gegevensverwerking zou slechts zoveel gegevens moeten gebruiken als nodig is om 

een bepaalde taak met succes tot stand te brengen. Bovendien mogen gegevens die 

voor één doel zijn verzameld, niet zonder toestemming opnieuw worden gebruikt 

voor een ander doel. Gegevensminimalisatie wordt in vijf afzonderlijke secties in de 

AVG vermeld. Hoewel het geen nieuw concept in gegevensbeheer is, benadrukt de 

AVG opnieuw hoe belangrijk het is om het concept in de praktijk toe te passen.  

 

In feite is het onmogelijk om AVG-compliant te zijn zonder dat regels en processen 

voor gegevensminimalisatie bij elke stap in de datalevenscyclus worden 

geïmplementeerd.  

 

https://www.eipacc.eu/


 

 

 

Alting van Geusau, V.W. & Kadir, R.F., AVG Beginselen PLASTICFAD, Whitepaper 18-025 (EIPACC, 2018), www.eipacc.eu 

pagina | 21 

Dit betekent dat bedrijven de verzameling, opslag en het gebruik van 

persoonsgegevens moeten beperken tot gegevens die relevant, adequaat en 

absoluut noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor de gegevens worden verwerkt. 

 

De eerste stap bij het bepalen van gegevensbeperkingen is het begrijpen van de 

context van de gegevens.  Doorgaans bestaan de gegevens van een organisatie in drie 

verschillende omgevingen met drie verschillende doeleinden: 

In ontwikkel- en  testomgevingen van informatiesystemen 

In ontwikkel- en testomgevingen moet de verwerking van de testgegevens zich op 

dezelfde manier gedragen als de verwerking in de productieomgeving. Als zodanig 

moeten de gegevens een realistisch gedrag en verspreiding hebben. 

Persoonsgegevens in de te verwerken bestanden moeten worden onderdrukt. Dit 

dilemma kan op verschillende manieren worden opgelost. Het eenvoudig weglaten 

van de gevoelige gegevens uit de bestanden kan een snelle en gemakkelijke 

oplossing zijn, maar het beperkt realistische testscenario's. Het gebruik van fictieve 

gegevenssets kan het volledige scala van testscenario's mogelijk maken, maar 

weerspiegelt mogelijk niet het gedrag dat wordt waargenomen met 

productiegegevens. Voor optimaal zakelijk gebruik voldoet het maskeren van 

gevoelige gegevens op een realistische en consistente manier aan de AVG-vereisten, 

terwijl het gedrag en de distributie van de productkwaliteit gehandhaafd blijft. 

In productieomgeving van informatiesystemen 

Voor productie-omgevingen is gegevensminimalisatie gericht op het beperken van 

de gegevensverzameling. Toen ‘big data’ voor het eerst ter sprake kwam, begon een 

trend om elk stukje data te verzamelen. In de praktijk zijn persoonsgegevens die 

nuttig kunnen zijn voor bijvklantenservice vaak vrij beknopt. Bij het verzamelen van 

persoonlijke gegevens zal is de vraag gesteld moeten worden: "Heb ik dit gegeven 

echt nodig?". 
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In dataware housing & analytics-omgevingen  

Voor dataware housing en data-analyse verandert de vraag enigszins naar: "Heb ik 

dit gegeven nog steeds nodig?" Om gegevens nuttig te laten zijn, moeten deze 

actueel en nauwkeurig zijn. Naarmate de tijd verstrijkt, worden gegevenselementen 

minder nuttig.  

 

Waar mogelijk moeten bedrijven de blootstelling aan persoonlijke gegevens in 

dataware housing & analytics-omgevingen minimaliseren door 

beveiligingsmaatregelen zoals codering, maskering en monitoring.  

Dataminimalisatie vereist inzicht in de behoeften van het bedrijf van een 

verwerkingsverantwoordelijke en het verzamelen, opslaan en gebruiken van alleen 

de gegevens die betrekking hebben op die behoeften.  

 

Dit paradigma verschuift voortdurend wanneer een bedrijf groeit en op de markt 

concurreert, maar het waarborgen van de privacy van persoonsgegevens is een eis 

van de AVG die continu, dus op ieder moment, van kracht is. 
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3 HET VERWERKINGSPROCES 

In het verwerkingsproces kan aangegeven worden waar welke de beginselen van 

verwerking van persoonsgegevens een rol van betekenis spelen. Op de volgende 

pagina wordt een eenvoudig model getoond van een verwerking van 

persoonsgegevens in de vorm van de zogeheten Data Flow Diagram (DFD). 

 

De betrokkene levert haar/zijn persoonsgegevens aan bij de 

verwerkingsverantwoordelijke en/of verwerker en hetgeen moet geschieden op basis 

van een rechtmatige grondslag. In het verwerkingsproces wordt allereerst getoetst 

of de rechtmatigheid strookt met de doelbinding. In het verwerkingsproces wordt 

vervolgens tevens gewaarborgd dat de beginselen met betrekking tot de juistheid 

van de aangeleverde gegevens, de behoorlijkheid en de vertrouwelijkheid, correct 

worden toegepast. Gegevens die niet noodzakelijk zijn voor het doel worden gewist. 

Correcte gegevens worden beveiligd, opgeslagen en er geldt een opslagbeperking. 

De betrokkene wordt transparant geïnformeerd over de gehele verwerking van 

haar/zijn gegevens. 

 

Op grond van artikel 24 lid 1 AVG dient de verwerkingsverantwoordelijke passende 

technische en organisatorische maatregelen te treffen om te waarborgen en te 

kunnen aantonen dat de verwerking in overeenstemming met de AVG wordt 

uitgevoerd. 
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4 STAKEHOLDERS 

Het is vanzelfsprekend dat het definiëren, specificeren en invullen van de beginselen 

op strategisch niveau binnen de organisatie plaatsvindt. Daarbij dienen de 

categorieën van stakeholders en categorieën van persoonsgegevens als input. Voor 

iedere categorie kunnen andere regels gelden en dus ook andere organisatorische en 

technische maatregelen getroffen te worden. 

Bijvoorbeeld: een ziekenhuis verwerkt diverse categorieën van persoonsgegevens 

van betrokkenen zoals patiënten, artsen, verplegend personeel, backoffice personeel, 

leveranciers, schoonmakers, et cetera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 

bovenstaand figuur worden de onderlinge relaties van de categorieën van 

stakeholders en categorieën van persoonsgegevens aangegeven, zoals deze in de 

AVG worden ontleend aan artikel 4 AVG. 
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5 SCHOLARFIT 

Het feitelijk waarborgen en aantonen van correcte naleving van de AVG is een 

verantwoordelijkheid van het management van de organisatie. In bovenstaand figuur 

worden de algemene bedrijfsfuncties binnen een organisatie aangegeven.  
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Dit zogeheten SCHOLARFIT-model - gebaseerd op het COPAFIT-model - is een 

acroniem dat als volgt is opgebouwd.  

 

 Staat voor Vertegenwoordigd door 

S Security Chief Security Officer (CSO) 

C Communication Chief Communications Officer (CCO) 

H Housing Facilities Manager (FM) 

O Organization Chief Operations Officer (COO) 

L Legal Chief Legal Officer (CLO) 

A Administrative Chief Administrative Officer (CAO) 

R Resources Human Resource Manager (HRM) 

F Finance Chief Financial Officer (CFO) 

I Information provision Chief Information Officer (CIO) 

T Technology Chief Technology Officer (CTO) 

 

Een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) ziet onder andere toe op de 

correcte naleving van de AVG door de betreffende managers en brengt terzake op 

grond van artikel 38 lid 3 AVG rechtstreeks verslag uit aan de hoogste leidinggevende 

van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker.  
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6 CERTIFICERING VAN AVG COMPLIANCE 

Artikel 24 lid 1 AVG kan worden gekwalificeerd als een nadere aanduiding van het in 

artikel 42 lid 1 AVG opgenomen ‘in overeenstemming met deze verordening 

handelen’, hetgeen verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers aantoonbaar 

moeten naleven indien men  in aanmerking wenst te komen voor certificering. 

 

AVG certificering geschiedt aan de hand van een AVG certificeringsschema waarvan 

een hieronder een algemene grafische weergave is opgenomen. 

 

 

 

 

 

 

Dit schema is gebaseerd op de artikelen genoemd in artikel 83 AVG en in de 

Uitvoeringswet. Dit zijn artikelen die bij non-compliance van de organisatie in de 

boetesfeer vallen. Certificering kan voor een organisatie daarom ten doel hebben om 

de risico’s op boetes, opgelegd door de betreffende Autoriteit, te vermijden.  
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7 FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING  (FG) 

De AVG biedt een gemoderniseerd, op verantwoording gebaseerd kader voor de 

naleving van regels inzake gegevensbescherming in Europa. De Functionaris voor 

gegevensbescherming (FG) of Data Protection Officer (DPO) zal in dit nieuwe 

juridische kader voor veel organisaties centraal staan om naleving van de 

bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming mogelijk te 

maken. Zo ook met betrekking tot de naleving van AVG beginselen van verwerking 

van persoonsgegevens.  

 

De wettelijk verankerde functie van DPO is van kardinaal belang voor het bevorderen 

van de feitelijke borging privacy en dataprotectie in het dagelijks beleid en de 

dagelijkse praktijk van de organisatie. De DPO vervult voor de dagelijkse praktijk als 

interne expert op het gebied van privacy & dataprotectie dan ook een onmisbare 

functie. Het constructief bijdragen aan het bevorderen van de feitelijke  naleving en 

borging  van de AVG beginselen van verwerking van persoonsgegevens behoort dan 

ook tot het aandachtsgebied van de FG. 

 

Met betrekking tot de taken van de FG is het kader van de artikelen 39 jo 38 AVG van 

belang. Volgens art. 39 AVG vervult de FG ten minste de volgende taken. 

 

1 Informeren en adviseren van de verwerkingsverantwoordelijke of de 

verwerker en de werknemers die verwerken over hun verplichtingen uit 

hoofde van deze verordening en andere Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke 

gegevensbeschermingsbepalingen. 

2 Toezien op naleving van deze verordening, van andere Unierechtelijke of 

lidstaatrechtelijke gegevensbeschermingsbepalingen en van het beleid van 

de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker met betrekking tot de 

bescherming van persoonsgegevens, met inbegrip van de toewijzing van 

verantwoordelijkheden, bewustmaking en opleiding van het bij de 

verwerking betrokken personeel en de betreffende audits. 
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3 Advies verstrekken (desgevraagd)  met betrekking tot de 

gegevensbeschermingseffect-beoordeling en toezien op de uitvoering 

daarvan in overeenstemming met artikel 35 AVG. 

4 Samenwerken  met de toezichthoudende autoriteit samenwerken. 

5 Optreden als contactpunt voor de toezichthoudende autoriteit inzake met 

verwerking verband houdende aangelegenheden, met inbegrip van de in 

artikel 36 bedoelde voorafgaande raadpleging, en, waar passend, overleg 

plegen over enige andere aangelegenheid. 

6 Naar behoren rekening houden met het aan verwerkingen verbonden risico, 

en met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden. 

Hieraan kan ex art. 38 lid 3 AVG worden toegevoegd. 

Rechtstreeks verslag uitbrengen aan de hoogste leidinggevende van de 

verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker en kan hieraan kan ex art. 38 

lid 4 AVG worden toegevoegd. 

7 Contactpunt voor betrokkenen voor aangelegenheden die verband houden 

met de verwerking van hun gegevens en met de uitoefening van hun rechten 

uit hoofde van de AVG. 

 

Bij de uitoefening van rechten van betrokkenen blijkt het praktisch belang van een 

goede toepassing van de beginselen van verwerking van persoonsgegevens. 

Bijvoorbeeld in het kader van het recht op inzage van de betrokkene ex artikel 15 AVG. 

Heel praktisch kan bij het uitoefenen hiervan bijvoorbeeld blijken dat niet wordt 

voldaan aan het beginsel van data minimalisatie hetgeen zou kunnen leiden tot het 

indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) op grond van artikel 

15 lid 1 onder f AVG. Uiteraard zou  - zonder afbreuk te doen dit recht - ook overeen 

kunnen worden gekomen dat dergelijke klachten eerst worden behandeld door het 

Nederlands Privacy Klachten Instituut (NPKI). Het voordeel van een dergelijke extra 

voorziening is dat dankzij een door het NPKI bevorderde oplossing in der minne, de 

klacht (dat potentieel als ‘risico’ kan worden gekwalificeerd) op professionele en 

onafhankelijke wijze kan worden behandeld (zie www.npki.nl).  
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8  GERAADPLEEGDE BRONNEN 

Handleiding Algemene verordening gegevensbescherming - Een praktische gids 

voor implementatie van de AVG in organisaties 

Jhr mr  V.W. Alting van Geusau  MA LLM, Sdu Uitgeverij 2017 

 

Werkplan voor de FG (Handboek) 

Romeo Kadir, Sdu uitgeverij 2018 (publicatiedatum 01 juli 2018) 

 

Autoriteit Persoonsgegevens (AP) 

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 

 

Europese Commissie 

https://ec.europa.eu/commission  

 

Opleiding Data Protectie Officer (DPO/FG) Nederlandse Privacy Academie (NPA) 

www.privacyacademie.nl  

 

Privacy Awareness, Nederlandse Privacy eLearning Academie (NEPA) 

www.privacyelearning.nl  

 

Nederlands Privacy Klachten Instituut (NPKI) 

www.npki.nl  
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9  OVER EIPACC 

Het Europees Instituut voor Privacy Audit, Compliance en Certificering (EIPACC) 

ondersteunt elke onderneming, organisatie en (overheids) instelling indien gewenst 

met gekwalificeerde professionele en deskundige begeleiding, advies en concrete 

hulpmiddelen in het kader van AVG certificeringstrajecten.  

 

EIPACC is georganiseerd langs de volgende drie business lines. 

 

 

 

EIPACC is een door een Stichting Privacy Nederland (SPN) erkend certificerend 

orgaan in het kader van het door SPN gehouden AVG certificeringsschema van het 

Nederlands Privacy Keurmerk (NPK). SPN geniet een van overheidswege erkende 

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status. 

  

EIPACC opereert aan de voorkant van de laatste Europese ontwikkelingen op het 

gebied van certificeringsschema’s in de zin van artikel 42 AVG. Ondanks de 

afwezigheid van een alles omvattend exclusief AVG-certificatieschema, biedt 

EIPACC unieke diensten aan voor bedrijven, organisaties en (overheids)instellingen 

met betrekking tot 
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• Uitvoering van AVG-audits 

•        Uitvoering van certificeringsprocedures 

• Identificatie van juridische risico's 

• Identificatie van compliance-risico's 

• Identificatie van veiligheidsrisico's 

• Identificatie van financiële risico's 

• Identificatie van reputatierisico's 

• Uitgifte van exclusieve AVG-zegels op basis van uitgebreide en betrouwbare  

AVG-certificatieschema's (inclusief modulaire AVG en aanverwante EU-

wetgeving,  lokale en internationale vereisten voor naleving van 

privacywetgeving). 

 

Naast de bovengenoemde AVG-diensten staan senior partners van EIPACC op 

Europees Niveau in nauw contact met verschillende 

gegevensbeschermingsautoriteiten (DPA's), hetzij in een onafhankelijke 

adviesfunctie, hetzij als exclusief ‘punt van binnenkomst’ namens klanten. 
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10 CONTACT MET EIPACC 

 

De eerste stap naar uw AVG certificaat 

 

Voor vragen en andere verzoeken kunt contact opnemen met 

 

EIPACC 

Secretariaat 

Regulierenring 10 

3981 LB  Bunnik 

 

www.eipacc.eu 

contact@eipacc.eu 

 

https://www.eipacc.eu/
https://www.eipacc.eu/

