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Privacy @ VRT: 
Dagelijkse kost



De VRT is waarschijnlijk zo specifiek dat geen 
één op één take-aways mogelijk zijn. Maar het is 

misschien mogelijk om ideëen op te doen door 
eens over het muurtje te kijken?



Agenda

§ Inleiding: wat is de VRT?

§ Hoe hebben we privacy aangepakt?

§ Uitdagingen voor de toekomst

§ Afsluitend



z
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Wat is de VRT?z
Inleiding



“De VRT wil alle Vlamingen informeren, 
inspireren en verbinden, en zo de 
Vlaamse samenleving versterken. [...] “
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Hoe hebben we dit aangepakt?
Aanpak

z



25 mei is een mijlpaal, geen eindpunt. 
Maar het is wel een belangrijke mijpaal 
waar VRT wil aantonen dat ze het 
vertrouwen van de mediagebruiker waard 
is.



z Trajecten

Op de schermen

Extern privacy 
beleid 

Landingspagina 
Corporate website

Uitvoeren van de 
rechten

VRT-profiel en 
cookies beleid

Ketnet-profiel en 
privacy beleid

Achter de schermen

Intern beleid

Contractenbeheer
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Informatiecampagn
es/interne Auguste 
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Ø Toegang
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z Transparantie







Kinderen



z AVG en het Ketprofiel
§ Interactiviteit en participatie van kinderen via het Ketprofiel zijn bouwstenen van het digitale 

aanbod van Ketnet en bij uitbreiding het hele merk.  

§ Daarbij willen we zo laagdrempelig mogelijk zijn om iedereen te betrekken.

§ We beschouwen Ketnet als veilige omgeving (moderatie) waar we kinderen mediawijs 
willen maken. 

§ Verschuiving initiatief van kind naar ouders.

§ Geen bestaande methode die zowel sluitend als laagdrempelig is.

§ Technologische tools nog niet voldoende ontwikkeld en verspreid. (cfr. UK Information 
Commissioner’s Office over GDPR en kinderen: ‘We envisage that verification will become 
easier over time as the technology becomes available. The ‘reasonable efforts’ expected will 
therefore change as the marketplace develops.’)

à Verificatiemethode: 
combinatie mailverificatie en SMS-authenticatie met telefonische steekproeven.



z

Kind
Naam

Geboortedatum

Kind/ouder
Geeft mail ouder 

en
telefoon ouder

Ouder
krijgt mail met 

unieke link

Ouder 
vult SMS-code in

Ouder 
kiest authenticatie

In eerste fase: 
SMS

Ouder 
geeft 

toestemming en 
vult aan

Kind/ouder 
vervolledigt 

profiel

Prototype onboarding Ketprofiel

à Kind initieert, ouder geeft toestemming, kind vervolledigt samen met ouder.
à In tekst ook al verwijzingen naar steekproeven om ingeven valse gegevens 

te ontraden.
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Prototype privacybeleid 







z
Resultaten

§ Mijn privacy bijna 52000 pageviews (volgens 
comscore)

§ Filmpje cookies (1700) werd meer bekeken dan 
gegevensfilmpje (1300)

§ Ook 2000 views voor vragenpagina “hoe maak 
ik een profiel aan”



And then there were … cookies
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Journalistieke uitzondering

Rechten 
betrokkenen / 
verplichtingen 

van zij die 
persoonsgegevens 
verwerken onder 

de GDPR

Vrijheid van 
meningsuiting / 

Persvrijheid

° Art. 85 GDPR

• Bijzondere
uitzonderingen
op de GDPR 

• Géén volledige
uitsluiting van 
de GDPR !
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Art. 24 Kaderwet
§ Op de verwerking van persoonsgegevens voor uitsluitend journalistieke doeleinden zijn 

de volgende artikelen van de AVG niet van toepassing:

§ Artikelen 7 tot 10, 11.2, 13 tot 16, 18 tot 20 en 21.1: toestemming (incl. kinderen), bijzondere 
categorieën, strafrechtelijke veroordelingen & strafbare feiten, te verstrekken informatie, recht 
van inzage, rectificatie, vergetelheid, beperking van verwerking, bezwaar

§ Artikelen 30.4, 31, 33 en 36: register, medewerking autoriteit, melding inbreuk, voorafgaande 
raadpleging

§ Artikelen 44 tot 50: doorgiften aan derde landen of internationale organisaties

§ Artikel 58: bevoegdheden
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Enkele uitdagingen

§ Centraal ó lokale opslag

§ Verschillende controle-organen, verschillende rechters… 
verschillende standaarden?

§ Reikwijdte

§ Cross-border problematiek

§ Specifieke cases
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En nu?
3. Uitdagingen

z



z Uitdagingen
§ Everything seems important - how to prioritise?

§ Embedding privacy concerns in your processes/organisation takes time

§ Resources - before 25th May ó after 25th May 2018

§ New legislation - Monitor developments regarding the regulations applications and judgments. European 
Data Protection Board vs local Data Protection Authority

§ New technologies - Lawful basis, privacy regulation, data security

§ We are not alone - Consider if and how we can handle large players like Google, Comscore, Facebook, 
Instagram, Microsoft and others

§ Differences between member states - It might be a big challenge to come with detailed guidelines that 
would be beneficial for all members.

§ Balancing our public mission ó trust ó services



zGDPR als onderdeel van een groter geheel

Audit

Compliance
•GDPR

Operations

Security, 
Finance, 

Legal, 
Inspection, 

...



zGDPR als onderdeel van een groter geheel

Having addressed the basics, many of our clients now seek to reduce costs and lower 
their overall compliance risks. This often involves a deeper look at the role of data within 
business processes. Good information governance requires such things as accurate data 
and process maps, defined data lifecycles, security protections for data, and incident 
response plans. The ever-increasing risks related to compliance in a complex regulatory 
environment, and the standard benefits of good data governance, are causing many 
organizations to revisit some of these governance program elements. While 2018 saw a 
heavy focus on GDPR, 2019 may be a year of transformational governance projects as 
companies seek to reduce costs and compliance complexity by more precisely directing 
their use, management and protection of data.



z Risico-gebaseerde aanpak uitwerken
§ Doelstellingen en aandachtspunten

§ het verstevigen van de risicocultuur, 

§ het nemen van verantwoordelijkheid voor risicomanagement en 
interne controle, 

§ het invoeren van een uniforme risicotaal, 

§ een adequate en effectieve beheersing van de bedrijfsrisico’s, en

§ een efficiënte en kostenbewuste aanpak van interne controle. 

§ In overleg met de interne-auditafdeling 

§ informatie-uitwisseling

§ consistentie van de aanpak naar de organisatie toe



z Versterken tweede lijnscontrole

Tweede lijn van defensie in een organisatie: 
deze ondersteunt, adviseert en coördineert de eerste lijn, en bestaat uit risico- en 
controleprofessionals die specifiek een rol krijgen toegewezen waarin ze controles uitvoeren 
op de werking van de eerste lijn. 
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Going forward
4. Afsluitend

z
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https://privacy.ketnet.be/

28 februari 2019

https://privacy.ketnet.be/
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Recap
z

§ Wat is de VRT? – Een 
moeilijk evenwicht.

§ Hoe hebben we privacy 
aangepakt? Het blijft 
dagelijkse kost.

§ Uitdagingen voor de 
toekomst: Risk 
management, Data 
governance.



Missie AVG/GDPR - VRT

VRT wil een betrouwbare partner 
zijn voor haar gebruikers, 
medewerkers, partners en 

leveranciers door 
persoonsgegevens op een gepaste 

manier te verzamelen en te 
verwerken, en dit op een 

transparante manier aan te tonen.
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