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Net	  als	  vorig	  jaar	  hebben	  initiatiefnemers	  van	  het	  Privacy	  Paleis	  (Aramis	  Jean	  Pierre,	  Aline	  
Klingenberg	  en	  Marie-‐José	  Bonthuis)	  op	  28	  januari,	  de	  internationale	  dag	  van	  de	  privacy,	  een	  
kennisbijeenkomst	  georganiseerd.	  Het	  onderwerp	  was	  de	  aankomende	  Europese	  privacywetgeving	  
en	  Privacy	  by	  Design.	  	  Gekozen	  is	  ditmaal	  voor	  de	  prachtige	  zaal	  ‘De	  Erlenmeyer’	  in	  Het	  Paleis.	  Het	  
evenement	  werd	  begeleid	  met	  catering,	  een	  DJ	  en	  er	  was	  zelfs	  een	  fotocorner	  ingericht	  waar	  
bezoekers	  op	  ludieke	  wijze	  ‘privacyvriendelijk’	  op	  de	  foto	  konden.	  

De	  Europese	  Privacy	  Verordening	  (EPV)	  zal	  de	  huidige	  privacywetgeving	  binnenkort	  gaan	  vervangen.	  
Anne-‐Wil	  Duthler	  (advocaat	  gespecialiseerd	  in	  ICT	  en	  recht	  en	  tevens	  lid	  van	  de	  Eerste	  Kamer)	  
verzorgde	  de	  aftrap	  door	  een	  overzicht	  te	  schetsen	  van	  de	  nieuwe	  wetgeving	  die	  Nederland	  staat	  te	  
wachten	  op	  het	  gebied	  van	  de	  bescherming	  van	  persoonsgegevens.	  Niet	  alleen	  de	  EPV,	  maar	  ook	  
Nederlandse	  wetgeving	  omtrent	  de	  meldplicht	  datalekken	  komt	  snel	  dichterbij.	  De	  EPV	  is	  belangrijke	  
wetgeving	  om	  in	  de	  gaten	  te	  houden,	  nu	  het	  een	  grote	  stap	  zet	  in	  de	  richting	  van	  accountability	  en	  
auditability:	  organisaties	  moeten	  aan	  de	  hand	  van	  hun	  documentatie	  in	  staat	  zijn	  om	  aan	  te	  tonen	  
dat	  ze	  de	  wet	  naleven.	  Meer	  in	  het	  bijzonder	  hebben	  deze	  bepalingen	  tot	  gevolg	  dat	  de	  
verantwoordelijke	  alle	  verwerkingen	  moet	  registreren/documenteren.	  Hiermee	  kan	  inzichtelijk	  
worden	  gemaakt	  voor	  welke	  gegevens	  de	  organisatie	  verantwoordelijk	  is	  en	  waar	  men	  mogelijk	  risico	  
loopt,	  waaronder	  bij	  datalekken.	  Het	  advies	  aan	  organisaties	  is	  daarom	  om	  nu	  vast	  te	  beginnen	  om	  
de	  verwerkingen	  op	  orde	  te	  krijgen	  en	  een	  coördinator	  aan	  te	  stellen	  die	  de	  ‘privacyhuishouding’	  
regelt.	  

Na	  deze	  introductie	  in	  de	  aankomende	  wetgeving	  heeft	  Wolter	  Karssenberg	  (IT	  auditor	  en	  betrokken	  
bij	  de	  PIA	  voor	  de	  overheid)	  nader	  ingezoomd	  op	  de	  Privacy	  Impact	  Assessment	  (PIA),	  ook	  wel	  de	  
privacyeffectbeoordeling	  genoemd.	  Aan	  de	  hand	  van	  een	  PIA	  kan	  worden	  achterhaald	  wat	  de	  
privacyrisico’s	  zijn	  bij	  het	  gebruik	  van	  bepaalde	  persoonsgegevens.	  De	  eis	  om	  een	  PIA	  te	  doen	  maakt	  
onderdeel	  uit	  van	  de	  EPV,	  waardoor	  uitvoering	  ervan	  wettelijk	  verplicht	  zal	  worden.	  De	  PIA	  wordt	  
door	  de	  verschillende	  partijen	  die	  betrokken	  zijn	  bij	  de	  totstandkoming	  van	  de	  EPV	  (de	  Europese	  
Commissie,	  het	  Europees	  Parlement	  en	  de	  Raad	  van	  Europa)	  tot	  nu	  toe	  verschillend	  ingevuld.	  Zo	  is	  de	  
vraag	  in	  welke	  gevallen	  de	  PIA	  verplicht	  is	  nog	  onduidelijk.	  De	  Europese	  Commissie	  wil	  een	  PIA	  alleen	  
verplicht	  stellen	  in	  de	  gevallen	  waarin	  sprake	  is	  van	  een	  bijzonder	  risico,	  het	  Europees	  Parlement	  
wanneer	  er	  van	  meer	  dan	  5.000	  betrokkenen	  per	  jaar	  gegevens	  worden	  verwerkt	  en	  de	  Raad	  van	  
Europa	  wanneer	  er	  sprake	  is	  van	  één	  van	  de	  genoemde	  risico’s	  (b.v.	  het	  risico	  op	  discriminatie).	  Ook	  
voor	  wat	  betreft	  de	  vraag	  wat	  er	  in	  de	  PIA	  moet	  komen	  te	  staan	  zijn	  er	  duidelijke	  verschillen	  te	  
onderscheiden	  tussen	  de	  tekst	  van	  de	  Commissie	  en	  de	  Raad	  enerzijds	  en	  die	  van	  het	  Parlement	  
anderzijds.	  Naast	  de	  PIA	  is	  ook	  kort	  aandacht	  besteed	  aan	  de	  controles	  op	  naleving.	  Deze	  bepalingen	  
zijn	  alleen	  in	  de	  tekst	  van	  het	  Parlement	  opgenomen.	  De	  controles	  dienen	  iedere	  twee	  jaar	  te	  
worden	  gedaan	  bij	  PIA’s	  die	  zijn	  uitgevoerd	  en/of	  wanneer	  de	  verwerking	  zal	  veranderen	  en	  dit	  
nieuwe	  risico’s	  met	  zich	  meebrengt.	  Uit	  deze	  controles	  moet	  blijken	  dat	  de	  verwerkingen	  
plaatsvinden	  overeenkomstig	  de	  PIA.	  Hoe	  moeten	  organisaties	  nu	  aan	  al	  deze	  (mogelijke)	  
verplichtingen	  voldoen?	  Uitgangspunt	  is	  volgens	  Karssenberg	  dat	  deze	  verantwoordelijkheden	  
moeten	  worden	  ingebed	  in	  wat	  men	  al	  heeft	  en	  dus	  zoveel	  mogelijk	  beleggen	  bij	  de	  huidige	  
medewerkers	  en	  processen.	  Privacy	  is	  immers	  multidisciplinair:	  het	  kan	  niet	  enkel	  worden	  opgelost	  
vanuit	  juridisch	  oogpunt,	  ook	  bijvoorbeeld	  de	  IT-‐sectie	  zal	  betrokken	  moeten	  worden	  bij	  de	  
uitvoering	  van	  bovengenoemde	  punten.	  Tenslotte	  kan	  het	  enkel	  uitvoeren	  van	  een	  PIA	  op	  zichzelf	  



nooit	  voldoende	  zijn:	  men	  moet	  naar	  de	  gehele	  levenscyclus	  van	  persoonsgegevens	  kijken	  om	  
compliant	  te	  blijven	  met	  de	  EPV.	  

Ten	  slotte	  was	  het	  woord	  aan	  Hilbrand	  Kikkers	  (eigenaar	  van	  ITCG).	  Hij	  sprak	  over	  de	  (technische)	  
mogelijkheden	  van	  anonimisering.	  Anonimisering	  zorgt	  ervoor	  dat	  gegevens	  in	  de	  regel	  niet	  te	  
herleiden	  is	  tot	  personen,	  zodat	  deze	  niet	  onder	  de	  EPV	  vallen.	  Met	  andere	  woorden:	  door	  
anonimisering	  kan	  men	  onder	  de	  verplichtingen	  van	  de	  EPV	  uit	  komen,	  mits	  de	  data	  op	  geen	  enkele	  
manier	  (ook	  niet	  indirect)	  tot	  een	  persoon	  herleidbaar	  zijn.	  Een	  ander	  voordeel	  van	  anonimisering	  is	  
dat	  men	  op	  een	  veiliger	  manier	  omgaat	  met	  gegevens.	  Bij	  bijvoorbeeld	  datalekken	  zullen	  er	  minder	  
gevoelige	  gegevens	  op	  straat	  komen	  te	  liggen	  wanneer	  deze	  zijn	  geanonimiseerd.	  Kikkers	  toonde	  een	  
aantal	  technieken	  aan	  de	  hand	  waarvan	  data	  kan	  worden	  geanonimiseerd.	  Wel	  zal	  er	  bij	  
anonimisering	  rekening	  moeten	  worden	  gehouden	  met	  het	  spanningsveld	  tussen	  veiligheid	  en	  
bruikbaarheid:	  niet	  elke	  vorm	  van	  anonimisering	  is	  gewenst	  als	  dit	  sterk	  ten	  koste	  gaat	  van	  de	  
bruikbaarheid	  van	  de	  data.	  

De	  avond	  is	  vervolgens	  afgesloten	  met	  enkele	  vragen	  uit	  het	  publiek	  aan	  de	  panelleden	  en	  enkele	  
van	  de	  organisatoren.	  	  	  

Al	  met	  al	  is	  uit	  het	  bovenstaande	  één	  punt	  helder	  geworden:	  er	  is	  nog	  veel	  onduidelijkheid	  over	  de	  
EPV,	  de	  PIA	  en	  hoe	  deze	  ingevuld	  moeten	  worden.	  De	  EPV	  is	  nog	  niet	  vastgesteld,	  en	  zelfs	  als	  dit	  wel	  
het	  geval	  is	  −	  de	  verwachting	  is	  dat	  dit	  jaar	  de	  definitieve	  tekst	  nog	  zal	  worden	  vastgesteld	  −	  dan	  zijn	  
er	  nog	  veel	  open	  normen	  die	  nader	  ingevuld	  kunnen	  en	  zullen	  worden	  met	  nadere	  procedures	  en	  
regelgeving.	  Tot	  die	  tijd	  is	  het	  nog	  even	  afwachten	  wat	  ons	  écht	  te	  wachten	  staat.	  


