
Sirius Legal
Data protection update in België, Europa en de wereld



Op het menu vanavond

Een korte trip door onze buurlanden met GDPR update

Een wereldreis van landen buiten Europa die zich door GDPR laten inspireren 

Voor de thuisblijvers: de nieuwe Belgische “privacywet”



Gluren bij de buren...



Gluren bij de buren

Nederland

Sneller met implementatie GDPR dan België

“Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming” al klaar op 16 mei 
2018, vóór GDPR deadline dus...



Gluren bij de buren

Nederland

Territoriale scope = idem als in België (verwerker of verantwoordelijke in 
Nederland of data van Nederlanders verwerkt in derde land)

Perfect denkbaar dat twee of meer verschillende nationale wetgevingen van 
toepassing zijn, dus…

Tot zover de Europese éénmaking...



Gluren bij de buren

Nederland

Beknopte wet, 54 artikels, 20 pagina’s

Inbegrepen de organisatie van de GBA, die in België nog in afzonderlijke wet zit…

Wel nog enkele afzonderlijke wetten voor politiediensten, veiligheidsdiensten 
etc..



Gluren bij de buren

Nederland - Interessant om weten

Nederlandse GBA (Autoriteit Persoonsgegevens) is reeds begonnen met screening 
aangemelde DPO’s 

Sinds de zomer ook al systematische honderden controles uitgevoerd bij
Privé (oa travel, horeca, communicatie, bouw, industrie, kleinhandel en 
distributie)
Overheidsdiensten
Banken en verzekeringen
Ziekenhuizen en zorgverstrekkers



Gluren bij de buren

Nederland - Interessant om weten

Sinds juni maandelijks 500 klachten bij AP

87% tegen privébedrijven
33% verwijderingsverzoeken
18% doorgifte aan derden
5% inzageverzoeken

Boetes en dwangsommen (oa 48.000 euro tegen bank voor niet verlenen inzage)



Gluren bij de buren...



Gluren bij de buren
Frankrijk

“Loi Informatiques et Libertés” aangepast sinds 20 juni 2018

Beperkte veranderingen, geen nieuwe wet, maar aanvulling onder GDPR
Alle oude bepalingen die overlapten met GDPR zijn gewoon weggelaten

CNIL blijft bevoegd, kader blijft hetzelfde



Gluren bij de buren
Frankrijk

Sinds juni totaal van 750 klachten bij CNIL

85% dataveiligheid(65% = externe fraude)      1 hotelwezen
10% inzage- en verwijderingsverzoeken 2 technologie (?) 
5%   incorrecte data 3 
autoverkoop

4 (online) marketingbedrijven

In totaal waren hierin de data van 33 miljoen personen (!) in FR en daarbuiten 
betrokken



Gluren bij de buren

Frankrijk

Sinds juni verschillende ambtshalve controles

Prioriteit voor 2018 op 3 thema’s

HR en personeelsgegevens
Immosector
Betaalapps voor publieke parkings (blijkbaar heeft de CNIL daar heel wat 
klachten rond ontvangen in 2017)



Gluren bij de buren

Frankrijk

Sinds juni verschillende boetes opgelegd door CNIL

250.000 euro aan optiekketen (oude wet, datalek)
75.000 euro aan touroperator (oude wet, datalek)
25.000 euro aan Dailymotion (oude wet, datalek)
10.000 euro industriebedrijf (GDPR, biometrische gegevens)
Ingebrekestelling aan 5 verzekeraars voor onrechtmatig hergebruik data
...



Gluren bij de buren

Frankrijk - Interessant om weten

CNIL waarschuwt voor oplichters die laten uitschijnen een overheidsdienst te zijn 
die controle doet naar GDPR compliance en dan dure diensten opdringt onder 
dreiging van boetes

Ook in België hebben we deze praktijken al opgevangen afgelopen zomer 



Gluren bij de buren...



Gluren bij de buren

Groot-Britannië

The elephant in the room called Brexit…

Brexit deadline = 29 maart 2019

Bij gebrek aan Brexitdeal vervalt alle bestaande wetgeving, inclusief GDPR



Gluren bij de buren
Groot-Britannië

GDPR aangevuld door nieuwe Data Protection Act (mei 2018)

DPA herneemt GDPR, waardoor GDPR rechtstreeks is opgenomen in Britse 
rechtsorde

Maw, bij Brexit blijven GDPR-regels onverminderd gelden in GB, maar dan obv 
Britse wet (zal wellicht langzaam doorheen de tijd gaan afwijken van GDPR…)



Gluren bij de buren

Groot-Britannië

Belangrijkste bezorgdheid

Vanaf 29 maart is GB een “derde” land en is elke beweging van 
persoonsgegevens naar GB “data export”, met alle daaraan verbonden 
voorwaarden

Noteer dat GB niet op de lijst met “veilige” landen (obv adequaatheidsbesluit) 
staat en daar ook niet kan op opgenomen worden tot… NA de Brexit



Gluren bij de buren

Groot-Britannië

Britse GBA (ICO) ziet de bui al een tijdje hangen

Afgelopen zomer lijst van 25 “Technische Mededelingen” gepubliceerd in 
voorbereiding op mogelijke “No Deal Brexit” 

Een daarvan gaat specifiek over GDPR



Gluren bij de buren

Groot-Britannië

ICO is altijd al erg actief geweest met boetes.  Sinds mei 2018:

100.000 GBP voor British and Foreign Bible Society (oud recht, data breach)
250.000 GBP voor Yahoo (oud recht, veiligheidslek met potentieel risico)
77.000 GBP voor BT (oud recht, spam mails)
100.000 GBP voor online marketing bedrijf (oud recht, spam mails)
500.000 GBP voor Facebook (oud recht, veiligheidslek met potentieel risico)



En verder van huis...



En verder van huis...

GDPR komt niet uit de lucht gevallen, natuurlijk

Basis voor GDPR én voor oude Richtlijn en nationale wetten =
Oude OESO richtlijnen die teruggaan tot 1980

Destijds gesteund door EU en US, maar in US heeft dit nooit tot actieve 
privacywetgeving / databeschermingswetgeving geleid



En verder van huis...

Aantal landen hadden obv deze OESO richtlijnen al langer eigen wetten

Canada
Australië
Nieuw-Zeeland
Zuid-Korea

GDPR lijkt nu te leiden naar hele reeks aan nieuwe wetten overal in de wereld
We bekijken er kort enkele



En verder van huis...

Japan

Grootste handelspartner van EU in Azië

Kent sinds 2003 Act on Protection of Personal Data
Update gekregen in mei 2017
Principes zijn erg gelijklopend met EU (ook al is er bvb geen onderscheid tussen 
controller en processor)



En verder van huis...

Japan

Gelijkend niveau van bescherming leidt op heden naar adequaatheidsbeslissing
Uitloper van EU handelsmissie en handelsakkoord in september 2018
EU Commissaris Jourova maakte ontwerp in oktober over aan EDPB

Vanaf 2019 zal Japan -onder minimaal voorbehoud- opgenomen zijn op de lijst 
van veilige landen



En verder van huis...



En verder van huis...

Brazilië

Belangrijkste EU handelspartner in Zuid-Amerika

Nieuwe wet sinds 14 augustus 2018 
Zeer gelijkaardig aan GDPR
Zelfde definities en principes (persoonsgegeven, verwerking, verwerker, 
doelgebondenheid, “gevoelige gegevens”, …)



En verder van huis...

Brazilië

Belangrijk voor wie zaken doet met Brazilië

De wet hanteert hetzelfde territorialiteitsbeginsel als GDPR
EU bedrijven die in Brazilië actief zijn, zelfs vanuit de EU, moeten dus de 
Braziliaanse wet naleven

Boetes zijn ook gelijkaardig als in EU (in casu 2% groepsomzet of 10 mio euro)



En verder van huis...

Brazilië

Voorlopig geen sprake van adequaatheidsbeslissing
Maar inhoud van regelgeving laat vermoeden dat die er wel zal komen op 
termijn



En verder van huis...



En verder van huis...

Californië

Grootste economie van de VS
Vijfde (!) economie ter wereld

In VS hebben deelstaten grote wetgevende vrijheid
Geen federale data protection act die verwerking van persoonsgegevens door 
privébedrijven regelt
Wel uitgebreide regels aangaande privacy in kader van national security



En verder van huis...

Californië

Californië Consumer Protection Act
Eerste versie aangenomen op 28 juni 2018
Ommezwaai in de richting van consumentenbescherming en databescherming 
zoals we die kennen in de EU

Maar door zeer complexe wetgevende procedure in VS kan definitieve tekst en 
goedkeuring nog geruime tijd op zich laten wachten



En verder van huis...

Californië

Californië Consumer Protection Act
Eerste versie aangenomen op 28 juni 2018
Ommezwaai in de richting van consumentenbescherming en databescherming 
zoals we die kennen in de EU

Maar door zeer complexe wetgevende procedure in VS kan definitieve tekst en 
goedkeuring nog geruime tijd op zich laten wachten



En verder van huis...

Californië

Californië Consumer Protection Act
Kwam op zeer korte termijn tot stand
In nasleep van Cambridge Analytica schandaal

Informatieverplichtingen en transparantieplichten vergelijkbaar met GDPR
Rechten van de betrokkene zelfs strenger: recht om doorverkoop data aan 
derden te verbieden



En verder van huis...

Californië

Toepassingsgebied

Bruto omzet + 25 mio euro
Data brokers met + 50.000 records
Bedrijven die meerderheid van omzet halen uit handel in data 

(Velen in EU zouden blij geweest zijn met zulke drempels…)



En verder van huis...

Californië

Impact voor bedrijven

Beperkt, in die zin dat de wet zo erg lijkt op GDPR dat GDPR compliance ook in 
Californië compliance zou moeten betekenen

Voorlopig nog geen sprake van adequaatheidsbeslissing



Back home...



Meanwhile in silly old Belgium...

“Wet van 30 juli betreffende de bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van persoonsgegevens”

GDPR liet ruimte aan lidstaten voor invulling van een hele reeks van aspecten
(arbeidsrelaties bvb…)

GDPR vereiste ook update van bestaande wet (oude wet van 8 december 
1992)

Bovendien opportuniteit om update door te voeren



Meanwhile in Belgium...

GDPR gepubliceerd in december 2015 

Boetes en sancties in werking sedert mei 2018

Belgische “Kaderwet” gepubliceerd op… 5 september 2018

Of hoe de overheid verwachtingen stelt aan haar onderdanen die ze zelf niet 
kan hard maken...



Meanwhile in Belgium...
Belgische “Kaderwet” kadert in reeks aanpassingen aan wetgevend kader

Camerawet was al gewijzigd met ingang op 25 mei 2018

Wet van 3 december 2017 richtte al Gegevensbeschermingsautoriteit op
(al bleef die tot op heden toch vooral een lege doos)

Meteen ook omzetting “Richtlijn 2016/680 betreffende gegevensverwerking in 
verband met het plegen van strafbare feiten en hun straffen”

Hele lijst specifieke regels voor inlichtingendiensten, leger en veiligheidsdiensten



Meanwhile in Belgium...

Belgische “Kaderwet” kadert in reeks aanpassingen aan wetgevend kader

Ook nog

Wet tot oprichting informatieveiligheidscomité (sept 2018)

(Voor Vlaanderen) nieuwe toezichtshouder voor de Vlaamse overheidsdiensten



Meanwhile in Belgium...

Zeer lange, zware en omslachtige wet - 280 artikels, langer dan GDPR zelf

Weinig gecoördineerd

Op zeer korte termijn en zonder veel democratisch overleg door het parlement 
gejaagd



Meanwhile in Belgium...

Controles?

Boetes?

Overzichten van eerste maanden onder GDPR?

Radiostilte...



Meanwhile in Belgium...

Enkele highlights

Territoriaal toepassingsgebied

Verwerking van persoonsgegevens door in België gevestigde verwerker of 
verantwoordelijke, zelfs als de eigenlijke verwerking in een ander land 
plaatsvindt.

Verwerking van persoonsgegevens van Belgische inwoners, ook als de 
verantwoordelijke of de verwerker zich buiten de EU zouden bevinden.



Meanwhile in Belgium...

Enkele highlights

Leeftijdsgrens waarop jongeren zelf toestemming kunnen geven voor 
verwerking van hun persoonsgegevens (in een digitale context) wordt omlaag 
gebracht van de in de GDPR voorziene 16 jaar naar 13 jaar

Loopt inmiddels in gans de EU uiteen van 13, àver 14, 15 tot 16 jaar

Tot zover de éénmaking onder GDPR…

Ernstige hinder voor cross border dienstverleners



Meanwhile in Belgium...

Enkele highlights

Ernstige uitbreiding DPO-plicht

Verwerking van persoonsgegevens i.o.v. een federale overheidsinstantie = altijd 
een DPO aanstellen als de verwerking een hoog risico met zich mee kunnen 
brengen in de zin van artikel 35 van de GDPR

= de facto DPO-plicht voor onderaannemers van de overheid

Cfr. Smart City projecten



Meanwhile in Belgium...

Enkele highlights

Beperkingen van de rechten van betrokkenen voor verwerking door

Gerecht
Politiediensten 
Algemene inspectie van de federale politie en de lokale politie
Fiscus Douane en accijnzen 

+ in het kader van verwerking van passagiersinformatie in de luchtvaart (PNR’s)



Meanwhile in Belgium...

Enkele highlights

Uitzondering op het verbod op verwerking van gegevens met betrekking tot 
veroordelingen en strafbare feiten. 

Natuurlijke of rechtspersonen, publiek- of privaatrechtelijk, hebben bijvoorbeeld 
het recht dergelijke gegevens te verwerken met het oog op het beheer van hun 
eigen geschillen; advocaten zijn ook vrijgesteld van dit verbod in het belang van 
de verdediging van hun klanten enz...



Meanwhile in Belgium...

Enkele highlights

Aanvullende waarborgen voor de verwerking van genetische, biometrische en 
gezondheidsgegevens 

Bijna letterlijk copy/paste van de inhoud van het relevante KB onder de oude 
Privacywet)

Bijvoorbeeld plicht tot classificeren van personen met toegang tot de gegevens, 
hun functie en hun relatie tot de uitgevoerde verwerkingen



Meanwhile in Belgium...

Enkele highlights

Lange lijst uitzondering op het verbod op verwerking van “gevoelige” gegevens

Bvb verwerking van persoonsgegevens door vzw’s of stichtingen met als doel de 
verdediging van de mensenrechten.  

Ook Child Focus bijvoorbeeld wordt hier nominatum vernoemd.



Meanwhile in Belgium...

Enkele highlights

Hele reeks erg uitgebreide vrijstellingen en ontheffingen voor

Journalistieke doeleinden
Wetenschappelijke, artistieke en literaire doeleinden



Meanwhile in Belgium...

Enkele highlights

Eerst papa, dan papa’s kindjes…

Overheid zorgt voor zichzelf en stelt zichzelf vrij van boetes en sancties 

De overheid is nochtans één van de grootste verantwoordelijken en/of 
verwerkers van het land...



Meanwhile in Belgium...
Belgische “Kaderwet” kadert in reeks aanpassingen aan wetgevend kader

Wet tot oprichting informatieveiligheidscomité (sept 2018)

Opgericht ter vervanging van de sectorale comités bij de oude Privacycommissie
Kamer sociale zekerheid en gezondheid en de Kamer federale overheid
8 werkende leden, aangewezen door de Kamer
Toezicht of uitwisseling van persoonsgegevens binnen de Federale Overheid, via 
de KSZ en betreffende gezondheidsgegevens beantwoordt aan GDPR
Advies is bindend
Onder toezicht GBA



Media & advertising law
IP law
Internet & e-commerce
Privacy & data protection
Gambling law
Travel & consumer protection
Commercial & contracts
Corporate - tax - labour - real estate

bart@siriuslegal.be

www.siriuslegal.be

www.smartcitieslawfirm.com

@BartVdBrande

Linkedin.com/in/bartvdb
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