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Legal game changers met een passie 
voor technologie, media en IT



Op het menu Today

Future law

Smart contracts and 
cryptocurrencies

GDPR update

Data export

IT contractentips

Cookies

Cybersecurity

e-commerce:
Geoblocking en 

platformverordening



ICT contracten
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Waarom goede 
IT-contracten?



Slechte cloudcontracten

● Onvoldoende juridische en technische kennis

● Onduidelijkheid verantwoordelijkheden

● Zwakke onderhandelingspositie

● ¼ contractgerelateerde problemen (non-

conformiteit)

○ Snelheid (55%)

○ Beschikbaarheid/continuïteit (49%)

○ Updates (32%)

○ Duidelijkheid gebruik (26%)

● Privacy/vertrouwelijkheid/gegevensintegriteit

● Veiligheid

● Transparantie datalekken

● Economisch nadeel
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Study on the economic detriment to 
Small and Medium-sized Enterprises 
Arising from Unfair and Unbalanced 
Cloud Computing Contracts 
(European Commission)



Waarom goede 

contracten?

5.000 10.000 15.000

2.500 3.280 8.580 13.820

7.500 -1.720 3.580 8.820

12.500 - 6.720 -1.420 3.820
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‘Gewonnen’



Waarom goede 

contracten?

5.000 10.000 15.000

2.500 -3.580 - 3.880 -4.120

7.500 -13.580 - 13.280 -14.120

12.500 - 19.760 -20.360 -20.840
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‘Verloren’
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Let’s dive 
into...
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Precontractuele 
fase



Partijen
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Partijen
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VENNOOTSCHAP? 
GROEP?

HANDELSNAAM?

ORGANISATIE?
FEITELIJKE 

VERENIGING?
PARTICULIER?

Wie?

KBO!

Onderaannemers?

Meerdere partijen?



Informatieplicht
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Informatieverplichting en behoeftedetectie

Informatieplicht

Indien de professionele IT-verkoper in 

zijn informatieverplichting tekortschiet: 

dwaling in hoofde van de koper, en dus 

een wilsgebrek, kan de koper de 

nietigheid van de verkoop vorderen.
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Vermoeden dat bij het ontbreken van 

een schriftelijk contract de overeenkomst 

als voorwerp heeft de levering van een 

software die beantwoordt aan de 

concrete behoeften van de gebruiker, 

heeft. Het feit dat het systeem op zich 

goed zou functioneren zoals gebruikelijk, 

doet hierbij niet ter zake.



Informatieplicht
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IT-klant:

● Info 

bedrijfsvoering

● Niet te naïef

● Realistisch 

risico 

inschatten

IT-leverancier:

● Verscherpte 

informatieplicht

● Actief & passief

● Waarschuwing

splicht



Voorbeeld uit de praktijk

Informatieplicht
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Dimensionering bij 

technisch ontwerp & 

uitvoering webapplicatie 

voor een juridisch 

platform



Voorbeeld uit de praktijk

Informatieplicht
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Nieuwe software 

applicatie met nieuwe 

website voor leverancier 

van koerierdiensten
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Voorwerp



IT-overeenkomsten = Potpourri

Voorwerp
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Hosting

LastgevingBewaargeving

Licentie

Aanneming

...

Verkoop



IT-overeenkomsten = Potpourri

Voorwerp
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Hosting

LastgevingBewaargeving

Licentie

Aanneming

...

Verkoop

Coordinated 

vulnerability 

disclosure

Outsourcing

Consultancy

Onderhouds

contracten

Software

ontwikkeling

Modulaire software

Standaardlicenties

Software

licenties

Pentesting

Leasing 

hardware

Verkoop & 

huur 

hardware

Hosting

Service level

Escrow

Distribution & end 

user

Data processing

Cloud services



Voorbeeld uit de praktijk

Voorwerp
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Leasinggever

Klant

Saas-
provide

r

Verkoper/
commissionair/
hoofdaannemer

?



Static vs. agile

Voorwerp
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Standaard Maatwerk

Statisch Resultaat
Verkoop
Voorwerpclausule

Resultaat/inspanning?
Aanneming
Dienst/Verkoop

Dynamisch Resultaat/inspanning?
Verkoop
Dienst/verkoop

Inspanning
Aanneming
Overlegclausule



Complex-IT-y
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China

Verenigde 
Staten

Belgie

Iran

Zwitserland
Entiteit

Iaas

Saas

Paas



Prijs & 
voorwaarden



Prijs & voorwaarden
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Geen ruimte voor interpretatie

Time & material vs fixed price

Meerwerk...

Milestones? Enac?

Scopewijziging - prijswijziging
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Development, 
kwaliteit & 
veiligheid



Levering

Development, 

kwaliteit & veiligheid
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Dienstverlening

Termijn Testing Oplevering/Live

Bindend of indicatief?
Client delivery?
Relief clause?
Schade?
Ontbinding?

Hoeveel?
Training?

Impliciet? Expliciet?
Weigering?
Aanvaarding?
Operational?



Klassiek 

waterval-model

Concept

Design/blueprint

Develop/configure

Test/accept-corrections

Live

Development, 

kwaliteit & veiligheid
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Agile-model

Envision

Releases

Solution

Product 
backlog

Scrumteams

Time 
boxing Minimum viable product



Intellectuele 
eigendom
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IP in IT

Verschillende rechten
Auteursrecht & 
softwarebescherming 

Databankbescherming

Octrooien (?)

Knowhow & 
bedrijfsgeheimen
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Auteursrecht en softwarebescherming

Principe: zelfstandige ontwikkelaar blijft eigenaar

Overdrachtsregeling moet contractueel bepaald worden (licentie):

Creaties in opdracht: vereenvoudigde overgangsregeling (niet-culturele sector + 
reclamewereld)

Zo niet:
- uitdrukkelijk vergoeding, reikwijdte, duur overdracht
- exploitatie cfr. eerlijke beroepsgebruiken
- overdracht van onbekende exploitatievormen = nietig
- overdracht slechts voor beperkte tijd
- slechts voor zover genre waarop rechten betrekking, bepaald is 
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Auteursrecht en softwarebescherming

Principe: zelfstandige ontwikkelaar blijft eigenaar

Overdrachtsregeling moet contractueel bepaald worden (licentie):

Creaties in opdracht: vereenvoudigde overgangsregeling (niet-culturele sector + 
reclamewereld)

Zo niet:
- uitdrukkelijk vergoeding, reikwijdte, duur overdracht
- exploitatie cfr. eerlijke beroepsgebruiken
- overdracht van onbekende exploitatievormen = nietig
- overdracht slechts voor beperkte tijd
- slechts voor zover genre waarop rechten betrekking, bepaald is 
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Auteursrecht en softwarebescherming

In geval van software:

Bepaal steeds welke rechten worden toegekend aan je gebruiker /opdrachtgever.

Indien niet, wettelijke regeling (die ook contractueel niet beperkt mag worden):

- Gebruik voor het beoogde doel (beoogde doel in overeenkomst te bepalen of geeft software zef doel aan?, je kan 
contractueel niet beperken)

- Reservekopie (vb. bij verlies - realiteit Saas?)

- Observatie en bestudering
- Decompilatie of reverse engineering (om compatibiliteit met andere programma’s mogelijk te maken)
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Auteursrecht en softwarebescherming

Nieuw sinds 16 juni 2022:

Wet tot omzetting van Richtlijn (EU) 2019/790 van het Europees Parlement en de 
Raad van 17 april 2019 inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale 
eengemaakte markt en tot wijziging van Richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG.

Diverse wijzigingen aan het auteursrecht.

Doel is om het auteursrecht aan te passen aan de digitale economie.

België was naar goede gewoonte ruime een jaar te laat met de omzetting
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Auteursrecht en softwarebescherming

Nieuw sinds 16 juni 2022:

Uitzonderingen op het auteursrecht en naburig recht voor tekst- en datamining

Uitzonderingen op het auteursrecht en naburig recht voor onderwijs in een 
elektronische omgeving

Bepalingen voor de exploitatie door musea, bibliotheken en archieven van werken die 
niet meer in de handel beschikbaar zijn

Een nieuw naburig recht voor persuitgevers

Bepalingen inzake het delen van beschermde content door onlinediensten

Bepalingen inzake het contractenrecht voor auteurs en uitvoerende kunstenaars
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Auteursrecht en softwarebescherming

Nieuw sinds 16 juni 2022:

Specifiek relevant vandaag:

Bepalingen inzake het contractenrecht voor auteurs en uitvoerende kunstenaars

Doel: auteurs en uitvoerende kunstenaars een passende en billijke vergoeding te 
waarborgen
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Auteursrecht en softwarebescherming

Nieuw sinds 16 juni 2022:

Specifiek relevant vandaag:

Bepalingen inzake het contractenrecht voor auteurs en uitvoerende kunstenaars

Hoe?

Transparantieverplichting tav inkomsten uit exploitatie
“Success Fee” systeem als oorspronkelijke vergoeding te laag is in vgl met uiteindelijk succes
“Herroepingsrecht” als werk niet effectief wordt geëxploiteerd

Geen afstand mogelijk - strijdige bedingen zijn nietig - maar vooraf impact ondervangen kan wél
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Auteursrecht en softwarebescherming

Nieuw sinds 16 juni 2022:

Specifiek relevant vandaag:

Bepalingen inzake het contractenrecht voor auteurs en uitvoerende kunstenaars

“Success Fee” systeem als oorspronkelijke vergoeding te laag is in vgl met uiteindelijk succes

Vereenvoudigt de facto overdrachtclausules in arbeidsovereenkomsten.
Vroeger: clausules mbt onbekende exploitatievormen vereiste clausule winstaandeel
Vanaf nu voorziet wet “succes fee”
CAO kunnen deze in de toekomst verder invullen
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Auteursrecht en softwarebescherming

3. Nieuw sinds 16 juni 2022:

Relevant voor deze uiteenzetting (de rest is voer voor een specifieke opleiding 
auteursrecht).

- Nieuwe uitzonderingen op het auteursrecht voor tekst- en datamining
- Nieuwe regels inzake auteurscontracten
- Observatie en bestudering
- Decompilatie of reverse engineering (om compatibiliteit met andere programma’s mogelijk te maken)
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Databankbescherming

Recht voor producent

Om onrechtmatige opvraging of hergebruik van inhoud te verbieden
Substantieel deel (kwantitatief of kwalitatief)
Gedurende 15 jaar
Onafhankelijk van auteursrechtelijke bescherming van de databank
of de inhoud
Onmiddellijke bescherming

Voorwaarden

Databank (cfr. juridische definitie)
Substantiële investering financieel of inspanning... in de databank
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Knowhow en bedrijfsgeheimen

Opgelet! Geen echt intellectueel recht!

“Nieuw” (Wet 30/7/2018 - Europese Richtlijn 2016/943)

Voortbrengsels niet altijd vatbaar voor bescherming via IP

Soms niet opportuun om voor IP-bescherming te gaan
(bijv. noodzakelijke publicatie) 

Voorwaarden:
Geheim
Handelswaarde (ook potentieel)
Veiligheidsmaatregelen
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Knowhow en bedrijfsgeheimen

Bescherming tegen “onrechtmatige toegang”:
Onbevoegde toegang
Inbreuk op geheimhoudingsovereenkomst
Inbreuk op contract tot beperkt gebruik

Uitzondering – wat mag wél:
Onafhankelijke ontdekking of onafhankelijk ontwerp
Observatie, demontage, onderzoek, testen (reverse engineering)
Recht op informatie voor werknemers
Andere (doch wel eerlijke handelspraktijk)

Verjaring:
5 jaar na ontdekking van feit én ID van dader
20 jaar na feit van verkrijging, gebruik of openbaarmaking
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IP in IT

Verschillende contexten
Development

Hosting

Cloud & SaaS services

Consultancy, 
implementatie, M&S, ...



44 Uitvoeren smart contract
Volledig automatisch

Basisbegrippen

Publiek beschikbare stukken broncode, met 
meer of minder “vrije” gebruiksrechten 

Open Source, FOSS, 
public libraries

IaaS, PaaS, SaaS, Infrastructure, Platform en Software 
as a Service: cloudaanbod van hetzij 
netwerkinfrastructuur, + platform, + 
software

Background IP en 
Foreground IP

IER die reeds bestaan bij aangaan 
van de overeenkomst vs. IER die 
tot stand komen onder 
overeenkomst

Licentie, cessie, 
concessie, ...

Beschrijving van verleende gebruiks-
of eigendomsrechten

Third party, Plug-ins, 
Add-ons, ... Stukken broncode of afgewerkte producten 

van derde partijen die onderworpen zijn aan 
auteursrecht 
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Bezint eer gij begint...

2

3

4

5
Detailbeschrijving 

IP / services / 
software

Risico op 
aanspraken van 

derden?

Background IP?

Welke rechten 
moeten beschermd?

Wat is de relatie 
tussen partijen?1
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Bezint eer gij begint...

7

8

9

1
0

License back?  
Risico op 

knowhow sell-out

Bepaalde 
exploitatiewijzen?

Territorium?

Exclusief of niet-
exclusief?

Overdracht of 
licentie?6
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1.000 situaties, 1.000 clausules...

1. SUBJECT MATTER OF THE AGREEMENT

1.1. The Licensor grants the Licensee a personal, non-exclusive, non-transferable and
perpetual right to use the software as described in appendix A.
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1.000 situaties, 1.000 clausules...
Detailbeschrijving IP / 

services / software
7. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

7.1. Licensee shall not acquire any title, copyright or other proprietary rights to the software. Licensee agrees to maintain all proprietary markings,
including any trademarks or copyright notices on or in the software.

7.2. The Licensee shall only use the software internally and under no condition allow it to be placed at any third party’s disposal in whatever way,
directly or indirectly, for remuneration or free of charge. The Licensee shall limit the number of copies of the software to the strict minimum, except
for the storage of back-up copies according to normal data processing practices. The Licensee shall refrain from translating, adapting, arranging or in
any other way changing the software without the previous written permission from the Licensor.

7.3. In case of default of Licensee with respect to these obligations he shall be responsible for the payment to Licensor of the total license price as
indicated in appendix E plus administrative expenses incurred by Licensor in respect of any litigation regarding the above default of Licensee. Despite
this payment of indemnity, the unauthorised usage of the software will be stopped until such user has contracted a regular license agreement with
Licensor.

7.4. The Licensor shall hold the Licensee harmless against any claims lodged against the Licensee on the basis of any infringement or alleged
infringement of any intellectual property rights by use of the items delivered. The Licensee shall inform the Licensor within 30 days of any such claim.
If the Licensee is under an obligation to discontinue using the items delivered or part thereof on account of such claim or a conviction ensuing from
such a claim the Licensor shall, at his own expenses and by mutual agreement with the Licensee:
- Either acquire the right for the Licensee to continue to use the items supplied;
- Or adjust or replace the items delivered, in order to terminate the infringement;
- Or take back the items delivered and credit the Licensee for the amounts paid under this agreement.
In such case Licensee shall not claim any further indemnification of the damage sustained.



49

1.000 situaties, 1.000 clausules...

1. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

All Client Intellectual Property Rights shall be and remain the property of Client. This will include all rights in any Material supplied by Client to
Service Provider. Client grants to Service Provider and, where necessary, Service Provider Affiliates or Subcontractors, for the duration of this
Agreement, a non-exclusive, royalty free license to use any Client Intellectual Property Rights to the extent necessary to enable Service Provider to
provide the Services to Client. Service Provider shall not otherwise disseminate to any Third Party any materials which contain any Client
Intellectual Property Rights.

Any Service Provider Background Intellectual Property Rights and Standard Tools and Methodologies shall be and remain the property of Service
Provider or its licensors. Service Provider grants to Client and its Affiliates:

Subject to the Software License and Maintenance and User Support Services Terms set forth in Schedule 8 (which apply to the Software licensed
by Service Provider to Client), all Developed Intellectual Property Rights shall immediately from their creation (subject to compliance by Client with
its payment obligations pursuant to this Agreement), belong to and remain property of Client. Service Provider hereby assigns, including by way of
present assignment of future copyright, to Client, on creation, absolute full right, title and interests in the Developed Intellectual Property Rights.
Upon Service Provider's request, the Parties shall discuss in good faith and on a case by case basis as to whether Service Provider may receive a
license with respect to such Developed Intellectual Property Rights, including the scope of such license.
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1.000 situaties, 1.000 clausules...

Service Provider undertakes at the request of Client at all times from the Effective Date to, and to procure that Service Provider and all of its sub-contractors
shall:

do all acts and execute all documents, papers, forms and authorizations and to dispose to or swear all declarations or oaths reasonably
necessary and/or desirable to secure in Client absolute full right, title and interest to the Developed Intellectual Property Rights and/or to
confer upon Client all rights of action against third parties; and

take all reasonable steps to assist Client in registering, maintaining and enforcing all Developed Intellectual Property Rights.

Service Provider shall inform Client of any Third Party Material that it intends to use (either in a Deliverable or for providing the Services) and for which
Service Provider cannot obtain the rights required by Article 11.2.2 and 11.2.3. Service Provider shall not use such Third Party Material without Client's prior
consent.

Service Provider shall not incorporate any Open Source Software, save to the extent that this concerns Client Software that is Open Source Software, in any
Software-related Deliverable unless Client has expressly and knowingly agreed to the same in writing. In such event, Service Provider shall ensure that it is
able to grant and does then grant Client and Client Affiliates a license in the same terms as set out in Article 11.2.1 save as may expressly agreed to the
contrary by Client in writing. In particular, any proposed license terms in respect of any Open Source Software must be specifically approved by Client in
writing.



Fiscaal gunstregime 
auteursrechten in 
regeerakkoord



“Een fiscaal gunstregime voor natuurlijke 
personen die auteursrechtelijk 
beschermbare content creëren…”
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Title TitleIngevoerd in 2008

Geen beperking tot 
bepaalde sectoren
Wel in Parl. St. veel 
discussie over artiesten, 
schrijvers, etc…

Doel was uniforme 
fiscale 
behandeling van 
auteursrechten

Voor alle 
auteursrechten
(maar geen 
definitie 
auteursrechten)

Fiscale 
behandeling 
auteursrechten



“... voor natuurlijke personen…”
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Wel

Zaakvoerder
Werknemer
Consultant

Niet 

Vennootschap

Kunstenaars…

Software dev
UX design
App bouwers
Online marketeers
Influencers

Wie?

“natuurlijke” 
(fysieke) persoon



“... auteursrechtelijk beschermbare 
content creëren…”
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Beeld
Tekst
Muziek
Softwarecode
Lay-out
Vormgeving
Design
…

Artistieke waarde en 
originaliteit zijn irrelevant

Niet:
Ideeën
Concepten
Methodes
Knowhow

Nieuw
Intellectuele inspanning of 
creatieve keuze
“Tastbare” vorm

Auteursrechtelijk 
beschermbare 
content?



“Een fiscaal gunstregime…”



59

3

2

Overdracht of 
licentie 
auteursrechten

Forfaitair belast
Roerende Voorheffing
15%

Met forfaitaire 
kostenaftrek
Netto 
belastingdruk 8 à 
12% 

1

4

Inhouding door 
Klant
Werkgever
Mgmt vennootschap
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Auteursrechten Forfaitaire kosten Belastbaar Roerende voorheffing

0,00 EUR - 16.680,00 EUR 50% 8.340,00 EUR 15% (= 1.251,00 EUR)

16.680,00 EUR - 33.360,00
EUR

25% 12.510,00 EUR 15% (= 1.876,50 EUR)

33.360,00 EUR - 62.550,00
EUR

0% 29.190,00 EUR 15% (= 4.378,50 EUR)

groter dan 62.550,00 EUR Geen roerende voorheffing 
maar progressieve 
inkomstenbelasting tussen 
25% en 50%
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“Geen herkwalificatie” “Gecombineerde 
inkomsten”

2 berekeningsbasissen

Antimisbruikbepaling Strengere controles 
sinds 2021

Minimumvergoeding 
bedrijfsleiders
45.000 euro
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Breukdeel totale vergoeding Breukdeel jaaromzet vennootschap

Werknemers

Consultants

Zelfstandigen

Bedrijfsleiders

Bedrijfsleiders

Uitsplitsing “loon” en “auteursrecht”

Van 1 tot 100% van totale vergoeding...

12,5% jaaromzet

Met max 50% resultaat boekjaar

Op zijn beurt beperkt tot 5% jaaromzet

Minimumdrempel bedrijfsleiders

45.000 euro

Minimumdrempel bedrijfsleiders

45.000 euro



Voor welke bedragen dan precies?
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Bestaande content?
100%

Anders? 
Werkelijke 
arbeidsbesteding (bvb 
obv contract)

Sectorstandaarden Ruling
Maar duur
Enkel voor grotere KMO’s

Naar analogie obv 
bestaande rulingpraktijk

Software development
Case by case
5 tot 25%

Design, Web dev, 
illustratoren, copywriters
+/- 25%

Online marketing
Consultants
Afhankelijk van creatief aandeel



Praktische set-up?
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Voorafgaande 
analyse
Criteria aftoetsen
% bepalen
Risico inschatten

Gedocumenteerd 
advies of ruling

Contract Bewijs exploitatie

Licentie of cessie?
Tussen fysieke 
persoon en 
vennootschap
Arbeidsovereenkomst?
CAO’s? Barema’s?

Contracten en offertes 
met klanten?
Algemene 
voorwaarden?
Tekst op facturen?

Admin

Fiscale fiches
Periodieke 
uitbetalingen?
Jaarlijkse 
aanpassingen

Rulingprocedure
of
“Paraplu” voor 
eventuele fiscale 
controle
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Standaard 21%
Verlaagd tarief op auteursrecht 6% NIET voor software en reclame 

BTW

Fiscus Definitief belast (geen PB)
Maar niet bevrijdend (wel opcentiemen)

Fysieke persoon Aangifte in PB
Formulier 273S

Vennootschap Fiche 281.45

Sociale zekerheid Werknemers: auteursrecht is onderdeel loon
Zelfstandigen: auteursrecht mee in berekeningsbasis 
sociale zekerheidsbijdragen 



Data Export after the Google Analytics decision

Daar gaat onze cruise dit jaar… (?)
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Systeem niet altijd 
succesvol voor echte 
auteurs

Al lang doorn in het oog 
van bepaalde partijen

Irrationeel?

Wel succesvol in 
commerciële 
sectoren

Advocaten nu 
dus ook, maar 
blijkbaar te laat…

De facto sinds 
2008
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Immers, momenteel is de fiscale behandeling van de auteursrechten bijzonder onzeker en 
kunnen auteurs, afhankelijk van de categorie waar ze toe behoren, op een andere manier 
worden belast. 

Het is daarom aanbevolen dat deze inkomsten steeds onder dezelfde belastingcategorie 
zouden ressorteren onafhankelijk van het hoofdberoep dat deze creatievelingen 
uitoefenen, te meer omdat het bedrag aan auteursrechten voor meer dan 98% van de 
betrokkenen minder dan 10000 euro per jaar bedraagt. Spreker stelt daarom voor om de 
auteursrechten steeds apart en bevrijdend te belasten. In die zin is het de bedoeling om 
een nieuwe categorie diverse inkomsten in het leven te roepen die worden onderworpen 
aan de uitzonderlijke heffing van 15%. 

Bijkomende voordelen van deze werkwijze behelzen een culturele stimulans, naar 
analogie met de tax shelter, en het gegeven dat de beheersvennootschappen van rechten 
de feitelijke elementen voor het innen van de belastingen zullen kennen.

“
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Discussie sinds 2020 

“Misbruiken in IT- en 
softwaresector”

Strengere controles 
sinds 2021

Wel juridisch erg 
onhandige 
controles

Hervorming al in 
voorbereiding sinds 
begin 2022

Nu in regeerakkoord 
gesmokkeld
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Hervorming vanaf 
1 januari 2023

Doel “tot 75 miljoen 
besparen de volgende 
jaren”
(Coronakost = 35 miljard, ter 
vergelijking)

Fiscale definitie 
auteursrecht moet 
verwijzen naar WER / 
Auteurswet

Er komt een 
maximumplafond 
waaronder 
auteursrechten een 
gunstregime genieten 
(maar dat was er al…)

Er komt een 
overgangsregeling 
van 2 jaar 
(maar niemand weet wat 
die inhoudt)

Er komt een vrijstelling sociale 
bijdragen op het bedrag aan 
auteursrechten 
(Alleen “binnen kunsten” en als er 
een prestatie aan verbonden is en als 
marktconforme vergoeding)

Regeerakkoord is 
vaag
Maar achter de schermen 
weten we al wat meer

Personele toepassingsgebied moet 
“in lijn met de oorspronkelijke 
bedoeling van het regime”



Data Protection
Eerst een korte recall 
GDPR basics
Dan relatie tot IT
De juiste tools kiezen
Tips voor 
overeenkomsten



Data Export after the Google Analytics decision

Digital revolution at work…
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Eindeloze mogelijkheden...
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Maar tegelijk ook grote uitdagingen

Potentieel 
héél grote 
reputatie-
schade

Hoog risico 
op boetes

Privacy & 
data subject 
rights

Data breach 
& cyber 
security
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Hoe snel het fout kan gaan...



Data Export after the Google Analytics decision

GDPR 101
Een probleem in een probleem in een …
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Basisprincipes

Veilige organisatie 
& veilige werkvloer

Transparantie
Informatie
Rechten van de betrokkene

Veilige partners
Veilige apps en tools

Network security en controle

Verantwoordingsplicht 
& documentatie

GDPR = 
Een sluitend ecosysteem
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Enkele 
basisbegrippen 
uit de GDPR

Persoonsgegevens

Verwerking van 
Persoonsgegevens

Verantwoordelijke
Verwerker
Betrokkene

RechtsgrondenRechten van 
de 
betrokkene
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Enkele 
basisbegrippen 
uit de GDPR

Persoonsgegevens

Elk gegeven dat kan leiden tot identificatie van een natuurlijke persoon. 

Concreet: alle rechtstreekse en onrechtstreekse informatie over een natuurlijke persoon (een mens), ook als je de 
naam van die persoon nog niet zou kennen 

Een naam, foto, adres, gsm-nummer, identificatienummer, locatiegegevens, een bankrekeningnummer, 
personeelsnummer, nummerplaten van voertuigen, vingerafdrukken, facebookprofiel, accountgegevens, e-mailadres, 
IP-adres…

Maar ook: profielinformatie, surfgedrag, aankoopgedrag, … (zelfs zonder naam)

NIET:

Persoonsgegevens van overleden personen en gegevens van rechtspersonen (maar voorzichtig…)
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Enkele 
basisbegrippen 
uit de GDPR

Verwerking van 
Persoonsgegevens

Simpel: alles wat je doet met data is een “verwerking”

verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen,
raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere
wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van
gegevens”
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Enkele 
basisbegrippen 
uit de GDPR

Verantwoordelijke
Verwerker
BetrokkeneBepaalt verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

Bepaalt plichten ten aanzien van betrokkenen 

Bepaalt tot wie de betrokkenen (burgers) zich kunnen wenden

Bepaalt wie door de toezichthouder kan worden aangesproken 

We komen hier uitgebreid op terug
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Enkele 
basisbegrippen 
uit de GDPR

Rechtsgronden6 limitatieve rechtsgronden

1 rechtsgrond per verwerking

Geen aanpassingen of inwisseling doorheen de tijd

Elke rechtsgrond heeft eigen consequenties

Geen voorrang tussen rechtsgronden

Verantwoordelijke voor de verwerking heeft altijd rechtsgrond nodig

We komen hier nog uitgebreider op terug
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Enkele 
basisbegrippen 
uit de GDPR

Rechtsgronden

Toestemming (vrij, geïnformeerd, voorafgaand, actief)

Contract

Wettelijke verplichting

Vitaal belang

Algemeen belang

Gerechtvaardigd belang (driestappentoets) 
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Title Title

Een eenvoudig voorbeeld

Opt-in bij formulieren
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Een eenvoudig voorbeeld

Opt-in bij formulieren
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Een eenvoudig voorbeeld

Opt-in bij formulieren
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Enkele 
basisbegrippen 
uit de GDPR

Rechtsgronden

Gerechtvaardigd belang?

Sounds interesting, toch? 

Maar: Driestappentoets

1/ eigen belang, 2/ noodzakelijkheid, 3/ evenwicht, uitgaande van “gerechtvaardigde verwachting” 
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Enkele 
basisbegrippen 
uit de GDPR

Rechten van 
de 
betrokkene

Transparantie (vooraf en tijdens de verwerking)

Informatie en inzage

Kopie

Verbetering

Toestemming intrekken

Verzet/bezwaar tegen verdere verwerking 

Geautomatiseerde besluitvorming

Verwijdering en right to be forgotten
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Gebrek aan 
technische en 
organisatorische 
maatregelen 
€ 150.000
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Gebrek aan technische en 
organisatorische maatregelen
Datalek
€ 20.450.000 
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Personeel moet weten, in detail, wat 
er met hun gegevens gebeurt

Transparantie

Doelgebondenheid Gegevens mogen alleen verwerkt voor het 
doel waarvoor ze verzameld werden

Beperkte 
bewaartermijnen

Gegevens mogen niet langer verwerkt 
worden dan noodzakelijk is

Minimalisatie Alleen NOODZAKELIJKE data wordt verwerkt

“Rechten van de 
betrokkene”

Inzage, kopie, verbetering, intrekken toestemming, verzet 
tegen verdere verwerking, “right to be forgotten”
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Transparantie Bewaartermijnen

Ontvangers / verwerkers
Soms ook oorsprong (bij derden verkregen)

Doeleinden en rechtsgronden

Identiteit verantwoordelijke + contact

Rechten van de betrokkene
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Documenteer élke beslissing!

Wel post-factum beoordeling bij 
klachten, datalekken, controles

Geen voorafgaande goedkeuring

Verantwoordingsplicht

Verplichting om élke handeling te 
verantwoorden

Voorafgaande “impact assessments” bij nieuwe 
technologie, nieuwe verwerking, data export, ...

“Risk based approach”
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Dataregister Data Protection 
by Design en by 
Default

Verwerkers-
overeenkomste
n

DPIA Data export 
en DTIA

TOM

Specifieke aandacht in 
software development / 
IT voor…
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Kennis is macht

Sterk en gedetailleerde 
dataregister

+ lijst van derde-
verwerkers 

Neem hiervoor de tijd 
en blifj zoeken

Plan vooruit

Marketing automation 
volgend jaar?

AI based profiling 
binnen 2 jaar?

Is dat CDP project 
intussen toch 
goedgekeurd?

Opt-in vandaag dekt 
activiteit van morgen

Always be in control

Vermijd shadow IT

Elimineer onnodige 
risico’s

Minimaliseer 
cyberrisico’s

Verantwoordingsplicht
(altijd, overal!)

GDPR bouwt Trust
en Trust verkoopt

Transparantie is key

Respect is key

Cfr. server side tracking, 
fingerprinting, profiling, 
verwijderingsverzoeken.
..

Wees streng 
voor jezelf

“Less is more”

Beperkte 
bewaartermijnen

DPIA’s

Keuze voor de 
juiste tools en 
software


