
Data Protection
Controller/processor
De juiste tools kiezen
DPIA’s
DTIA’s



Verschillende GDPR petjes als marketeer
Over controllers en procesors
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Verwerkingserantwoordelijke

“Alleen of samen met anderen”

“Bepaalt het doel en de middelen”

Verwerker

“Verwerkt gegevens ten 
behoeve van een ander ”

Betrokkene

identificeerbare persoon 
wiens gegevens verwerkt 

worden

Klant
Prospect

Verschillende 
“petjes”in IT

Derde
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Algemene 
aansprakelijkheid 
onder GDPR

Verplichtingen ten 
aanzien van je 
klanten en 
prospects

Verplichtingen tav overheid 
(GBA)

Administratieve 
verplichtingen
(DPIA, DPO, 
dataregister, 
meldplicht 
datalekken, …)

Sancties en boetes Onderlinge rol en 
verplichte 
verwerkersovereenkomsten

Waarom is dit 
belangrijk?
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Taak en rol van 
verantwoordelijke

Veiligheid, 
compliance 
& TOM

Transparantie Respect voor GDPR 
basisprincipes 

Gepaste rechtsgrond

Datalek meldplicht Verwerkers-
overeenkomsten

Data Transfer 
Compliance

Samenwerken met 
overheid (GBA)
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Taak en rol van verwerker

Instructies van 
verantwoordelijke 
naleven  (DPA)

Security & compliance 
(TOM)

Medewerking met 
GBA

Data transfers

Data verwijderen na 
afloop samenwerking

Dataregister Subverwerkers DPO & EU representative
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“Alleen of samen met anderen”
“Doel en middelen bepalen”

Alleen of samen met 
anderen
Wie zijn de stakeholders in jouw 
project?

Wat is hun rol?

Gezamenlijke verantwoordelijke
Onafhankelijke verantwoordelijke
Verwerker
Louter ontvanger
Derde

Middelen

Wie bepaalt hoe data verwerkt 
wordt?

Welke data?

Wiens data?

(Voor een deel ook) keuze van  
database / software / locatie / 
partner

Vereist feitelijke analyse

Doel

Wie bepaalt waarom data verwerkt 
wordt?

Reden van verwerking

Rechtsgrond

Kan volgen uit de wet (bvb 
boekhouding, sociale zekerheid, etc…)

Vereist feitelijke analyse
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“Alleen of samen met anderen”
“Doel en middelen bepalen”

Checklist Verantwoordelijke In praktijk

Geen zwart/wit verhaal

● Sleutel = in welke mate bepaal je 
zelf “hoe” en “waarom”

● Verwerker kan binnen grenzen van 
opdracht vrij bepaalde keuzes 
maken, maar zolang dat binnen 
marges gebeurt, is hij/zij verwerker

● Standaard (cloud) service is niet 
per definitie verantwoordelijke (cfr 
cloudopslagprovider)

Verwerker kan wel dit

Binnen de grenzen van een DPA kan de 
verwerker wel kiezen

● Welke IT-systems gebruikt worden 
(maar...)

● Hoe data opgeslagen wordt
● De details ivm voorziene TOM’s
● Hoe data getransfereerd wordt
● Hoe data verzameld wordt
● Hoe data verwijderd wordt
● ...

= “niet essentiële middelen”

Je bent wellicht verantwoordelijke als je 
beslist

● Welke data verzameld wordt
● Wat de rechtsgrond zal zijn
● Welke categorieën van data verzameld 

worden 
● Met welk doel de data verwerkt wordt
● Wiens data verwerkt wordt
● Met wie de data gedeeld zal worden
● Hoe betrokkenen geïnformeerd zullen 

worden
● Hoe inzageverzoeken afgehandeld zullen 

worden
● Hoe lang de data bewaard blijft
● ...
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Een foutje is snel gemaakt
Wees waakzaam...

Altijd case-by-case bekijken
Verwerking per verwerking, niet op 
bedrijfsniveau

“All in” service providers zijn NIET 
per definitie verantwoordelijke

Binnen één en hetzelfde contract, kan eenzelfde 
partij verwerker én verantwoordelijke zijn

Het afbakenen van de rol van elkeen hoort in 
overleg en samen te gebeuren



Enkele concreet situaties



11

Digital media agency?
“It depends…”

Wie levert de data data?
Jouw klanten? = meestal ben jij de verantwoordelijke

Wie bepaalt het doel (target audience, campagne,... ?)
Meestal de adverteerder...

Wie bepaalt de middelen (social, e-mail, …)?
Nuance. Maar meestal minstens ten dele de adverteerder
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PSP
“Beiden,
ongeacht wat ze zelf zeggen”

Verwerking per verwerking

PSP is zeker ook verantwoordelijke (fraudepreventie, anti-witwas, 
security, …)

Maar evengoed zijn ze in de basis verwerker: webshop bepaalt 
het doel (betaald raken in online transactie) en (deels) de 
middelen (de keuze voor PSP, betaalmiddelen, technologie…)  
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Elke andere relatie
“It depends.”
(Ja, een typisch 
advocatenantwoord…)

Verwerking per verwerking

Case by case

In onderling overleg

Op basis van de feiten, niet op basis van fictieve afspraken



Maar wat is de impact
praktisch gezien?
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Dataregister Elke verwerking vereist 
ID van verantwoordelijke

Documenteer elke 
beslissing

DPO tusenkomst 
als nodig

Documenteer 
discussies met 
partners

Challenge je 
partners om hun 
standpunt te 
beargumenteren

Verantwoordingsplicht

Dé hoeksteen van GDPR
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Verwerkersovereenkomsten (DPA’s)
Alles wat je moet weten in één oogopslag

DPA’s

Verplicht in elke relatie 
verantwoordelijke-verwerker

Hoge boetes als er geen (afdoende) 
DPA is

Content = 90% standaard

Maar de overige 10% is belangrijk

How to?

Zorg dat je zelf een DPA template 
hebt

Anticipeer!

Kruisverwijzing naar je DPA 
in Alg vw / ToU

Bouw miniale DPA in in je Alg vw / 
ToU  (= minimale dekking)  

Key focus points

Welke data?

Rechten en plichten van de verwerker

TOM’s, security & data continuity

Processen en response times

Kosten en aansprakelijkheid

Auditrechten (en -kosten)

Exit flow
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Kies desnoods een 
andere partner

Als dat niet kan, 
documenteer dan je 
risico, blijf aandringen, 
blijf uitkijken voor 
alternatieven

Documenteer 
jouw werking
jouw noden
de markt
jouw beslissing

Dring aan
Argumenteer
Overtuig
Herhaal

DPA’s zijn verplicht

Geen DPA is een 
liability
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Data Export after the Google Analytics decision

Hoe kies ik de juiste marketing 
tools en partners?
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And many others...
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Als 
verantwoordelijke 
ben je altijd 
aansprakelijk

It’s not always 
the tool, it’s 
how you use it

Rechten van de 
betrokkene

Transparantie

Minimalisatie
Doelgebondenheid
Bewaartermijnen

Data residency 
& data export

Verantwoordelijke 
/ verwerker

Data security



Data Export after the Google Analytics decision

“Wij van WC Eend…”
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Valse beloftes… (?)
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Wel eerste “erkend” label sinds oktober 2022
Europrivacy.com 
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Vertrouw niet op trust marks

▪ Artikel 42 GDPR voorziet wel in keurmerken

▪ Maar er zijn er voorlopig geen (of dus sinds 
kort één, met vage achtergrond en erg duur)

▪ Waarom? Het is onmogelijk om “GDPR 
compliance” te garanderen vandaag...



Data Export after the Google Analytics decision

Hoe herken ik goede 
software tools?
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Waar moet ik op letten?
Signs of confidence

Duidelijke en precieze GDPR info page / GDPR FAQ?

Detailbeschrijving TOM?

DPO (zelfs buiten EU) en EU Representative?

DPIA Documentatie beschikbaar?
Correcte en evenwichtige DPA / SCC?
Transparantie over subverwerkers?

Documentatie over Data Protection by Design?

Contactgegevens bij noodgevallen / SLA?

Data continuity en back-up  guaranties?
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Data Export after the Google Analytics decision

Bouw je eigen security checkpoint
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3

2

Bouw privacy en GDPR 
compliance in in je vendor 
assessment proces

Onderhandel goede 
DPA’s

1

4

Hou je data in de EU 
(of wees erg voorzichtig 
als je toch exporteert)

Start zelf met een 
DPIA



Data Export after the Google Analytics decision

Data Protection Impact Assessments
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Voorafgaande 
“risico analyse”

Soms verlicht onder 
GDPR

Technische veiligheid

Documentatieplicht
VerantwoordingsplichtRespect voor rechten 

van de betrokkene  
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DPIA’s moeten uitgeschreven worden
Documentatieplicht
Verantwoordingsplicht

Geschreven document

Verantwoord je beslissingen
Neem gepaste maatregelen
“Restrisico”?
Consulteer de GBA

VerantwoordBeschrijf

Risikcoanalyse
Evaluatie van risico’s voor 
de betrokkene, impact op
privacy en (technische) 
veiligheid

Wie?
Wat?
Waarom?
Hoe?
…?
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1
Evaluatie
Scoring
Profiling

2 Automatische 
beslissingen

3 Systematische 
monitoring

6 linken van bestaande 
data sets (CDP’s)

7 Zwakke groepen 
(bvb minderjarigen)

8
New Tech
Innovatie 
(marketing automation)

4 Gevoelige (“bijzonder 
beschermde” gegevens

9
Beperking aan de rechten van de 
betrokkene (bvb recht op verzet, 
recht op inzage of verwijdering)

5 Verwerking op grote 
schaal
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1 
criterium

Laag risico
Geen DPIA

01

2 criteria

Hoog risico
DPIA

02

2 + 
criteria

Meer criteria =
Hoger risico 

03

Gezond 
verstand

1 criterium kan 
genoeg zijn...

04
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Beschrijf & documenteer

DPIA Risico 
analyseRespect voor rechten

Technische security & 
compliance

Maatregelen



“Data export”...?
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Google Analytics in strijd met GDPR???
Een nieuwe complexe juridische realiteit
Of een heksenjacht, volgens sommigen…
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What happened?
Well, to cut the story short…

80% van de Europese websites gebruikt Google Analytics

Cookie based web analytics tool

Creërt een unieke ID die webbezoekers trackt

Die data wordt gedeeld met Google servers in de VS

Eén Oostenrijker legde klacht neer 
IP adressen en Google ID zijn persoonsgegevens
Export van persoonsgegevens zonder toestemming

Export van persoonsgegevens zonder gepaste veiligheid

Een bom onder cloud services in de EU…
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Title TitleTot die dag
(min of meer) free flow 
of data tussen EU en VS 
obv Privacy Shield

“US can never offer data 
privacy”
Een nieuw Privacy 
Shield is niet voor 
morgen

Schrems II 
vernietigde Privacy 
Shield met 
onmiddellijk effect

Waarom?
US security laws
FISA
CLOUD Act

EHJ Schrems II
16 juli 2020
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Adequaat land

Erg korte lijst…

Zwitserland
UK + Islands
Canada
Israel
Japan
Zuid-Korea
Nieuw-Zealand
Argentinië
Uruguay
Faroër & Andorra 

Gepaste veiligheid

SCC
BCR

+

Altijd DTIA en 
bijkomende 
maatregelen

+

Let op: nieuwe SCC’s

Alternatieve 
rechtsgrond
DIY contract
Opt-in
Contractuele noodzaak
…

But really, don’t…

Gerechtvaardigd 
belang?
Theoretische mogelijk
Maar in praktijk 
onmogelijk te 
verantwoorden
…

So really, don’t…



Data Export after the Google Analytics decision

Google Analytics als de kanarie in de 
koolmijn…
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Franse CNIL neemt 
zelfde beslissing 
tegen 2 bedrijven

Deense 
Datatylsinet en 
Italiaanse Garante 
volgden recent

Noorse Datatilsynet 
en Nederlandse AP 
waarschuwen

Duitse DSK expert 
opinion over FISA: 
“it’s broader than 
we think”

EDPS beboet 
Europees Parlement 
voor Google 
Analytics en Stripe 
cookies op website

Duits vonnis 
sanctioneert Google 
Fonts (en bij uitbreiding 
Google Recaptcha, 
Google Tag Manager, …

It’s not just the one 
decision…

Stockholm 
verbiedt O365 voor 
stadsdiensten
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CNIL 
Feb 2021
MS Azure

Beieren 
Maart 2021
Mailchimp

Hamburg
Juni 2021
Zoom “On demand” 

Portugal
April 2021
Cloudflare

Duitsland
Juni 2021
Facebook company page

EU Commissie 
Januari 2022
“New Privacy 
Shield not for 
tomorrow”

En dit is slechts de 
volgende stap in een 
lang proces…
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Presidential Order 
van 7 oktober 2022 
mbt mass 
suveillance

Surveillance moet 
“proportioneel” en 
“noodzakelijk” zijn

EU Terminologie
Maar geen EU draagwijdte

Mass surveillance 
blijft bestaan

“Rechtbank” 
ingevoerd voor 
klachten

Maar géén 
transparantie en geen 
rechten van 
verdediging

Nieuwe Presidential 
Executive Order 7 
oktober 2022 is 
manifest 
onvoldoende



Encryptie & Pseudonymisering
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Serie voorbeelden 
van voldoende 
TOM’s

Serie voorbeelden 
van onvoldoende
TOM’s

EU based “zero access” encryption 
“State of the art technology”

EU based “zero 
access” 
Pseudonimisation
(Opgelet pseudoniem 
is niet altijd 
pseudioniem)

Supplier based 
technologie volstaat 
niet

“standaard” 
maatregels (staff 
training, password 
protection, 2FA, …) 
volstaan niet

Bijkomende 
maatregelen
EDPB guidelines 01/2020
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Enkele encryptietools
(For what it’s worth)

Boxcryptor
EU based
Works seamlessly with Google 
Workspace
Full end-to end encryption

Cryptomator
Full end-to-end encryption
Add-on to Google Drive, Dropbox, 
ect…

Veracrypt
Third party alternative to MS’s 
Bitlocker
Interesting extra features for 
enhanced security (a.o. 
steganography)

Bitlocker?
MS, so perhaps not the best solution…

Apple Filevault?
Same problem…



“Veilige” alternatieven...
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Alternatieven voor Google Analytics
(For what it’s worth)

Matomo
EU based
Privacy centric
€ 19/month - € 35/month for 30 sites and 30 users 
Extensive options
Rather costly in full service
Used by governments, banks, …

Piwik Pro
EU based
Privacy centric
Free up to 10 sites and 500.000 PV/month
Extesive options
Same origin as Matomo

Simple Analytics
EU based
Like the name says… simple
€ 19/month entry level - € 59/month 
business
1 mio page views - 10 users
May not suffice for full commercial analytics

Plausible Analytics
EU based
€ 9/month basic up to € 49/month for 1 mio PV’s
Open source
Cookieless (but that is no guarantee for compliance)
May not suffice for full commercial analytics

Fathom
Canadian
But with “EU Isolation” feature 
Guarantees data residency in EU
Rather complete options
€ 14/month - € 44/month for 50 sites and 
500.000 PV’s
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Alternatieven voor Mailchimp
(Again, for what it’s worth)

Flexmail
Belgian based
Privacy centric
Good Mailchimp alternative
Extensive options

ActiveCampaign (?)
Maybe…
US based
But with EU data processing guarantee

What else?
We’re still looking for any other reliable 
alternatives, to be honest…

Emaillabs.io (?)
EU based
But mainly focused on e-mail tracking
As far as we see not a full replacement for 
Mailchimp
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Alternatieven voor O365 en MS Teams
(Again, for what it’s worth)

Nextcloud
EU based
Open source (free)
Host-it-yourself solution
Cloud storage + office tools + comm tools

Cryptpad
French based
Full office productivity suite 
End-to-end encryption

Crypt.ee
Document storage + editing
End-to-end encryption

O365 itself?
Compliance should theoretically be possible
With full ”zero access” encryption

Google Workspace?
Already offers 
Strong Google based encryption 
EU server location and back-up
With additional “zero access” encryption, compliance seems possible
Third party encryption tool for Workspace: Boxcryptor



Data Transfer Impact Assessments & 
vendor assessment
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Wat je eigenlijk moet doen

Wacht niet tot het te laat is…

Incorporeer data residence en security 
in Vendor assessment procedures

Doe een DTIA op  al je huidige services 
zonder uitstel

Kies EU based providers als het kan

Vendor assessments die rekening 
houden met GDPR-verplichtingen
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Politieke / juridische 
analyse van land van 
bestemming

Vroeger gedrag van 
overheden mbt data 
inzage

Gevoeligheid van de 
data

Doel van de 
verwerking

Economische sector

Duur en volume 
van de data export

Aantal betrokken 
partijen

Wijze van 
overdracht

Opslaglocatie

Verwachte 
opvolgende 
transfers

How to DTIA?

Contractuele 
waarborgen?

TOM’s?

Hoog Risico?

Aanvullende 
waarborgen?

If not?

Alternatieve 
opties

If not?

Stop de 
samenwerking
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Data Protection
Tips voor IT contracten
DPA’s
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Databescherming is key voor een bedrijf
Je data is je kapitaal, steeds meer in digitale tijden

DPA onder GDPR bij 
verwerking van 

persoonsgegevens

Contractuele 
minima bij software 
/ service providers 

ikv vendor 
assessment
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Databescherming is key voor een bedrijf
Je data is je kapitaal, steeds meer in digitale tijden

Netwerk security
& totale controle

Sluitende contracten

Veilige apps & tools

Veilige partners

Verantwoordingsplicht 
& documentatie

Een sluitend 

ecosysteem
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Basics voor verwerkersovereenkomsten (DPA’s)

Sub-
processor

Data 
processor

Data 
controller

EDPB: Guidelines 07/2020 on the concepts of controller and 
processor in the GDPR (02.09.2020) - public consultation
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Basics voor verwerkersovereenkomsten (DPA’s)

Data 
controller

Bepaalt:
● doel van de verwerking: 

waarom worden PG verwerkt?
● middelen van de verwerking: 

hoe worden PG verwerkt?

Meestal onderneming/entiteit -
zelden een individu: CEO, 
werknemer, etc.

Vastleggen per verwerkingsactiviteit 
(vb. hosting service)
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Basics voor verwerkersovereenkomsten (DPA’s)

Data 
processor

Data 
controller

Twee kenmerken:
● aparte entiteit in 

verhouding met 
data controller

● verwerkt PG in 
opdracht van data 
controller

Verwerking PG moet 
niet “hoofdopdracht” 
zijn (bv. algemene IT 
support)

! hergebruiken van PG: 
andere kwalificatie

Noodzaak DPA
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Basics voor verwerkersovereenkomsten (DPA’s)

Sub-
processor

Data 
processor

Data 
controller

Geen subverwerker zonder voorafgaande specifieke of algemene toestemming van 
data controller 
Algemene toestemming: kennisgevingsverplichting +  bezwaarmogelijkheid
Dezelfde garanties
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Databescherming is key voor een bedrijf
Je data is je kapitaal, steeds meer in digitale tijden

Joint controllers

Actoren bepalen samen het doel en 
de middelen van de 
verwerkingsactiviteit

Gezamenlijke of samenlopende 
beslissingen

Criterium: participatie 
“onlosmakelijk verbonden”

Onderlinge verantwoordelijkheden 
vastleggen

Voorbeeld: co-branding 
marketingactie

Onafhankelijke controllers

Meerderheid actoren impliceert niet 
meteen joint controllership of 
verhouding controller-processor

Voorbeelden: 

- loutere uitwisseling van 
dataset (data brokers)

- louter gebruik van dezelfde 
infrastructuur/tools in groep
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Databescherming is key voor een bedrijf
Je data is je kapitaal, steeds meer in digitale tijden

Wanneer?

DPA’s zijn noodzakelijk voor 
opdrachtgevers die:

Werken met onderaannemers 
die data verwerken

Werken met tools of software 
die data verwerken

Werken met online services 
die data verwerken

Opdrachtgevers mogen in se 
niet werken met verwerkers 
zonder DPA!

Wat?

Verplichting om enkel te 
werken met “veilige” partijen 
(garanties vragen)

Verplichting om geschreven 
contracten te hebben

Lijst van verplichte clausules 
in zulke contracten

Webbouwer, hoster, digital 
agency, e-mail marketeer, 
drukker, transporteur, ... 

Ook Mailchimp, Wetransfer, 
Criteo, Eventbrite, (Google) 
Analytics, Slack, Google ads, 
FB ads, (online) marketing 
agency als toegang tot data, 
…

Wie moet ervoor zorgen?

In principe moet de verantwoordelijke 
voor de verwerking (de 
opdrachtgever) zorgen voor DPA’s.

Het loutere feit dat hij/zij dat niet 
doet, kan aanleiding zijn tot boetes.

Toch hebben ook verwerkers er 
belang bij om DPA voor te stellen.

Verwerkers moeten zorgen ook voor 
DPA met subverwerkers 
(onderaannemers) 
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Databescherming is key voor een bedrijf
Je data is je kapitaal, steeds meer in digitale tijden

Omschrijving verwerkingsactiviteit (onderwerp / duur / aard / doel van de 
verwerking, het soort persoonsgegevens en de categorieën van betrokkenen)

Verwerking in principe enkel op schriftelijke instructies van data controller

Verzekering van de vertrouwelijkheid

De nodige technische en organisatorische maatregelen

Medewerking in geval van uitoefening rechten door betrokkenen

Bijstand in geval van inbreuken (data breach)

Wissen of teruggeven dataset na einde van diensten

Mogelijkheid tot uitvoering audits

1
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In de meeste gevallen is de klant/opdrachtgever verantwoordelijke voor de
verwerking en komt het in se aan hem/haar toe om voor een DPA te zorgen.
Nochtans zorgen web professionals best zélf voor een goede DPA op hun maat
gemaakt.

2 modellen voor de 2 uitgangspunten

Zorg op basis 
van audit voor 

“haalbare” 
DPA

Stel DPA 
proactief voor 

aan klanten

Breng je 
eigen interne 

werking in 
kaart (GDPR 

audit)



79

Timing

Termijnen vastgelegd in GDPR: verantwoordelijkheid controller!
Reactie op verzoeken betrokkenen: 1 maand (verlengbaar) 

Inbreuken (data breach): 72 uren
Concrete termijnen in DPA
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Timing
Kosten

De kosten in verband met de verbintenissen in de DPA
Audits, inzageverzoeken, data breaches, etc.

Allocatie naargelang aansprakelijkheid / omvang



81

TOM

Timing
Kosten

Een volledige omschrijving van alle technische en organisatorische 
maatregelen die werden geïmplementeerd door de verwerker

Mogelijkheid: checklist
Best practice (voor data controller): vragenlijst + oplijsting door verwerker



82

Exoneratie

TOM

Timing
Kosten

Beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid
Niet verplicht, wel aangewezen

Rechtmatigheid van exoneratiebeding: nieuwe B2B wetgeving! 
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Wet van 4 april 2019 Onrechtmatige bedingen in B2B transacties

Zwarte lijst
Bedingen (4) zijn steeds 
onrechtmatig
Geen tegenbewijs mogelijk
Voorbeeld: “beding dat een 
onderneming het eenzijdige 
recht geeft om een of ander 
beding van de overeenkomst 
te interpreteren”

Grijze lijst
Bedingen (8) worden vermoed 
onrechtmatig te zijn
Tegenbewijs mogelijk
Voorbeeld: “beding dat de 
onderneming ontslaat van 
haar aansprakelijkheid voor 
haar opzet, haar zware fout of 
voor die van haar 
aangestelden of, behoudens 
overmacht, voor het niet-
uitvoeren van de essentiële 
verbintenissen die het 
voorwerp van de 
overeenkomst uitmaken”

“Catch-all”
Een beding dat een kennelijk 
onevenwicht schept tussen de 
rechten en plichten van de 
partijen


