
   
 

   
 

Heeft u ook op 21 maart gestemd? U kon voor zowel de gemeenteraad als het referendum over de 
Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten stemmen. Deze zogenoemde Sleepwet geeft de 
inlichtingendiensten meer ruimte en bevoegdheden om persoonlijke data te verzamelen. Inmiddels is 
bekend dat de meerderheid van de stemmers tegen de Sleepwet heeft gestemd. Veel Nederlanders 
vragen zich af: 'Bestaat privacy straks nog wel?'. Om deze reden is het wellicht interessant om ons te 
verdiepen in Europese privacywetgeving die binnenkort in zal gaan.  
 
Het gaat om de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 in zal gaan. 
Deze verordening vervangt de richtlijn bescherming persoonsgegevens, die momenteel in de 
Nederlandse wetgeving is vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Een 
verordening hoeft, in tegenstelling tot een richtlijn, niet eerst door EU-lidstaten worden omgezet in 
nationale wetgeving. Met andere woorden: de AVG heeft directe werking in Nederland en de Wbp 
komt te vervallen.  
 
Waarom wordt de oude richtlijn eigenlijk vervangen door deze verordening? De Europese Commissie 
deed dit voorstel al in 2012, omdat de wetgeving toe was aan vernieuwing. Redenen hiervoor waren 
onder andere de toename van de digitalisering en de ontwikkeling van de technologie in de afgelopen 
jaren.  
 
Maar wat houdt de AVG precies in? De AVG stelt, in tegenstelling tot de Sleepwet, de privacy van 
burgers voorop. Per 25 mei moeten onder andere decentrale overheden (dit zijn de gemeente, de 
provincie en de waterschappen) de regels van de AVG dus toepassen. Allereerst mogen 
persoonsgegevens enkel verwerkt worden als hier een wettelijke grondslag voor is of als u 
uitdrukkelijk toestemming hiervoor geeft. Onder persoonsgegevens wordt verstaan ‘alle informatie 
over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon’. U kunt hierbij denken aan uw BSN-
nummer, e-mailadres of zelfs vingerafdruk. Daarnaast wordt onder 'verwerken' een bewerking (of 
geheel van bewerkingen) met betrekking tot persoonsgegevens verstaan. Uw persoonsgegevens 
mogen bij het verwerken onder andere worden vastgelegd, geordend, opgeslagen, bijgewerkt, 
gebruikt en verspreid. Het verwerken van bijzondere persoonsgegevens (bijvoorbeeld politieke 
opvattingen of genetische gegevens) is verboden, tenzij er een uitzondering van toepassing is. Tevens 
is het verwerken van persoonsgegevens alleen toegestaan wanneer dit rechtmatig, behoorlijk en 
transparant gebeurt. Verder moet een (decentrale) overheid bij het verwerken van persoonsgegevens 
passende maatregelen nemen om de rechten van de betrokkene te beschermen. De betrokkene heeft 
overigens het recht om op de hoogte te worden gesteld van het verwerken van de gegevens. 
Uiteindelijk komt de inhoud van de AVG erop neer dat gegevens alleen mogen worden verwerkt op 
grond van het doel waarvoor ze verkregen zijn, anders is het niet rechtmatig.  
 
Bent u na het lezen van deze informatie nieuwsgierig geworden? Bij Stichting Wetswinkel Twente kunt 
u terecht met al uw juridische vragen. Wij zijn elke donderdagavond van 19:45-21:00 uur beschikbaar 
in Wijkcentrum ‘De Schöppe’ te Almelo. Wilt u weten wat uw rechten zijn in een bepaalde situatie? 
Schroom niet om langs te komen! Wij stellen binnen tien dagen een uitgebreid advies op.  
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