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Klaar voor de GDPR?

In mei 2018 treedt de nieuwe Europese 
regelgeving voor de bescherming van per-
soonsgegevens in voege. Dat lijkt veraf maar 
u bereidt zich best nu al goed voor, want de 
aanpassingen zijn verregaand. En er staan 
forse boetes op overtredingen. Maar wat is 
die GDPR nu eigenlijk? En heeft uw bedrijf 
of organisatie al de nodige voorzorgen ge-
nomen?

In deze whitepaper maken wij u wegwijs 
in de nieuwe regelgeving. En we formule-
ren een antwoord op vragen als ‘Waarom 
GDPR?’, ‘Voor wie geldt deze regelgeving?’ 
en ‘Welke impact heeft de GDPR op mijn or-
ganisatie?’. Uiteraard helpt Eurosys u graag 
bij de voorbereiding.

Heeft uw onderneming, school of overheidsinstelling zich al in regel gesteld met de 
nieuwe Europese wet voor dataprotectie? En wat houdt die eigenlijk juist in? Met een 
grondige kennis en goede voorbereiding maakt u de perfecte start.
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1Wat is de GDPR?

De GDPR bestaat uit twee delen: de 
regelgeving voor ondernemingen en de 
voorschriften voor overheidsdiensten zoals 
justitie en politie. De regelgeving geldt ook 
voor buitenlandse ondernemingen die per-
soonsgegevens verwerken en verzamelen. 

De GDPR bezorgt de bestaande wet op de 
bescherming van persoonsgegevens uit 

1995 een update. Burgers krijgen nu meer 
controle over hun gegevens en verwerven 
vergeet- en inzagerecht. Ze krijgen een ko-
pie van de data als ze daarom vragen. En als 
hun gegevens alsnog gehackt worden, heb-
ben ze het recht om dat te weten.

De General Data Protection Regulation (GDPR) of Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) beschermt de gegevens van burgers in Europa. De 
GDPR werd eind 2015 goedgekeurd in het Europees parlement en treedt officieel in 
voege op 25 mei 2018 in de 28 EU-lidstaten. 
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Waarom GDPR?

De Europese richtlijn ter bescherming van persoonsgegevens 
van 1995 is achterhaald en te weinig afdwingbaar. Het digitale 
tijdperk is in de afgelopen 25 jaar immers geëvolueerd en uit-
gebreid, denk maar aan de cloud en social media.

De rechten van EU-burgers vroegen dus dringend om een be-
tere bescherming op basis van de actuele situatie. Het grootste 
verschil? De GDPR is eigenlijk meer een verordening dan een 
richtlijn. In die zin gaat hij veel verder dan de bestaande databe-
schermingsrichtlijn.
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3Voor wie 
geldt de 
GDPR?

Welke gegevens 
zijn het onderwerp 
van de GDPR? 

In tegenstelling tot de bestaande Europese 
wet uit 1995 geldt de GDPR nu ook voor 
bedrijven van minder dan 250 werknemers. 
Hij maakt alleen een onderscheid in het 
aantal dataverwerkingen. Voor KMO’s en 
kleine ondernemers gelden dan ook een 
aantal uitzonderingen en specifieke regels 
omdat ze een kleiner risico vormen voor de 
privacy.

Persoonsgegevens die iets vertellen over 
de identiteit van burgers, bijvoorbeeld een 
naam, identificatienummer of locatiegege-
vens. 

De GDPR vermeldt ook genetische, psy-
chische, culturele, economische en sociale 
informatie. Kortom, alle vertrouwelijke data 
die een privaat persoon identificeren. 

Elk bedrijf, elke school en elke overheidsinstelling  
die persoonsgegevens van EU-burgers verzamelt en beheert 
valt onder de GDPR. Ook bedrijven buiten de EU. 
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4Vanaf
wanneer?
De GDPR is eind 2015 goedgekeurd en wordt officieel op 25 
mei 2018 van kracht. De periode van 24 mei 2016 tot 24 mei 
2018 wordt beschouwd als de implementatieperiode. 

Bedrijven, scholen en overheden krijgen dus twee jaar de tijd om 
zich aan te passen en de nodige voorzorgen te nemen. Hoe? Door 
het dataverkeer en -gebruik in kaart te brengen en een roadmap 
en GDPR-plan op te stellen. Daarna volgen best structurele maat-
regelen om in regel te blijven in de toekomst.

De definitieve richtlijnen voor de beoordeling, de certificering en 
de boetes werden in april 2017 goedgekeurd. Daarom leest u nu 
pas deze whitepaper. Op 6 mei 2018 moeten de EU-lidstaten de 
verordening hebben omgezet in een nationale wetgeving. Bijna 
drie weken later riskeer je als onderneming, school of overheid 
effectief een boete.
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5Wat als mijn bedrijf niet voldoet 
aan de GDPR?

De boete voor minder serieuze schendin-
gen loopt op tot 2 procent van de jaar-
lijkse omzet met een maximum van 10 
miljoen euro. Voor ernstigere ingrepen be-
draagt de boete tot 4 procent van de jaar-
omzet, met een maximum van 20 miljoen 
euro. 

De bedragen gelden voor alle bedrijven, al 
zal het bij kleinere ondernemingen waar-
schijnlijk ook om kleinere overtredingen 
gaan.

Beantwoordt uw onderneming op 25 mei 2018 
niet aan de vereisten van de GDPR, 
dan riskeert u een zware boete. 
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6Welke impact heeft de GDPR op mijn 
bedrijf, school of overheidsinstelling?

• Bedrijven garanderen complete transparantie over de manier waarop data worden  
verzameld en verwerkt. 

• Dataoverdracht wordt een recht. Burgers kunnen hun gegevens overdragen van de  
ene naar de andere dienstverlener.

• Burgers genieten het recht om vergeten te worden. Bedrijven moeten persoonsge-
gevens wissen als hen daarom gevraagd wordt, tenzij ze een geldig tegenargument  
formuleren.

• Bedrijven hebben voortaan een meldingsplicht. Inbreuken tegen de veiligheid van  
persoonsgegevens moeten binnen de 72 uur gemeld worden bij de overheid en  
bij de betrokken personen.

Om te voldoen aan de voorwaarden van 
de GDPR moeten bedrijven, organisaties 
en overheden kunnen aantonen dat ze de 
nodige maatregelen hebben genomen om 
de risico’s op veiligheidslekken tot een mini-
mum te beperken. Ze moeten perfect we-
ten waar ze persoonsgegevens verzamelen 
en hoe ze die beschermen en verwerken. 
Daarom stelt u best iemand aan die continu 
waakt over de veiligheid, een Data Protecti-
on Officer (DPO). Voor ondernemingen die 
elke dag grote hoeveelheden persoonsge-
gevens verwerken, is dat zelfs verplicht.

In de nieuwe verordening voor de bescherming van persoonsgegevens staan heel wat voorwaarden 
die consequenties hebben voor uw bedrijf, school of instelling.
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7EuroSys helpt 
u op weg

Hulp nodig bij de voorbereiding 
op de GDPR? 

Laat het over aan een echte expert in databeveiliging. Wij volgen 

de ontwikkelingen van de wetgeving en beschikken over een team 

dat zich continu bezighoudt met het voorbereiden van bedrijven,  

scholen en overheden op IT-vlak op 25 mei 2018. 

Concreet? Wij informeren, monitoren en zetten nieuwe bedrijfspro-

cessen op die uw data de nodige bescherming bieden. Op die ma-

nier proberen wij ervoor te zorgen dat uw organisatie beantwoordt 

aan de nieuwe Europese regelgeving en dat u boetes vermijdt. 
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Benieuwd welke impact de GDPR heeft op uw bedrijf,  
school of overheidsinstelling?  
Neem snel contact op met een van onze specialisten.

Mark Aerts
Commercieel Directeur - Bestuurder
mark.aerts@eurosys.be | tel. 0474 96 36 00

Koen Hendrikx
Teamleader Account Managers
koen.hendrikx@eurosys.be | tel. 0474 96 36 15

Joeri Rubens
Teamleader Account Managers
joeri.rubens@eurosys.be | tel. 0499 51 05 03

David Molin
Presales Servers & Storage
david.molin@eurosys.be | tel. 0493 51 55 86

Roel Raymaekers
Education Consultant
roel.raymaekers@eurosys.be | tel. 0491 37 23 31

EuroSys Business

Centrum Zuid 1527a
3530 Houthalen
+32 11 60 90 10
sales@eurosys.be
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