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Naast de oude Privacywetgeving (1992), het 
auteursrecht, portretrecht, reglementering op het 
gebruik van cookies,… is er sinds 25 mei 2018 de 

Europese Verordening op het verwerken van 
persoonsgegevens, beter bekend als

GDPR
Een belangrijke!

Elektronische communicatie
kent heel wat regelgeving!



PERSOONSGEGEVENS = 

Alle informatie over een geïdentificeerde of
identificeerbare (bv. via e-mailadres of 
rijksregisternummer) NATUURLIJK persoon.

Dus: niet voor gegevens over een rechtspersoon
(bvba, nv, …).

Enkel voor persoonsgegevens!



• nodig voor het uitvoeren van een overeenkomst
bv. aannemingscontract, arbeidsovereenkomst,…

• in kader van een wettelijke verplichting
bv. van een werknemer met oog op RSZ-
verplichtingen of doorstorten bedrijfsvoorheffing

• bij een gerechtvaardigd belang (van de 
verwerkingsverantwoordelijke)

• bij een “algemeen belang”
bv. veiligheid, volksgezondheid,…

• in geval van “vitaal belang” van de betrokkene zelf.

Wanneer mag je
persoonsgegevens verwerken?



Steeds de UITDRUKKELIJKE TOESTEMMING

vragen aan de persoon van wie je

de gegevens verwerkt!

Indien geen van deze 5
verwerkingsgronden aanwezig?



1. Recht op informatie: waarom en hoe worden zijn 
gegevens verwerkt?

2. Recht op inzage

3. Recht op correctie

4. Recht op overdraagbaarheid (laten doorsturen naar 
een derde)

5. Recht op verwijdering

Rechten van de betrokkene



1. Registreer enkel de echt noodzakelijke gegevens en 
houdt ze niet langer bij dan nodig.

2. Behandel de persoonsgegevens op rechtmatige en 
transparante wijze.

3. Werk een intern gegevensbeschermings- en privacy-
beleid uit. Daarbij is ook een degelijke briefing van 
uw personeel essentieel!

Drie sleutelaanbevelingen
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Volledig infodossier op onze website

(Alfabet A-Z : onder G van GDPR of P van Privacy)

• Uitleg van de belangrijkste GDPR-begrippen

• Regelmatig geactualiseerde lijst met FAQ

• Pakket met essentiële modeldocumenten

• Aanbod van meerdere modelclausules

Confederatie biedt ondersteuning



• Data Protection Notice
(Gegevensbeschermingsbeleid t.o.v. de buitenwereld)

• Data Protection Policy
(t.o.v. het personeel)

• Wat bij data breach?
(beleid en procedure m.b.t. datalekken)

• Vereenvoudigd Gegevensverwerkingsregister (Exceltool)
• Disclaimer (gebruiksvoorwaarden) voor website

Overzicht modeldocumenten



Om te verwerken in:

• Algemene Voorwaarden

• Overeenkomst met opdrachtgever

• Overeenkomst met onderaannemer

• Uitnodigingen op papier

• E-mailverkeer

• Direct mailings

Clausules



• Eerste keer steeds met OPT-IN formule werken!

De geadresseerde moet zelf BEVESTIGEN

(kan eenvoudig door bv. aan te vinken of op 
balkje met JA te klikken).

Bv. “JA, ik wens jullie nieuwsbrief ook in de 
toekomst te blijven ontvangen”.

• Bovendien bij iedere verzending de mogelijkheid 
voorzien om UIT TE SCHRIJVEN.
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Direct mailings / nieuwsbrieven e.d.



Verwerkingsverantwoordelijke

Bepaalt het doel en de middelen van de verwerking.

Verwerker

Hij die ten behoeve en op instructie van de verwer-
kingsverantwoordelijke de persoonsgegevens verwerkt. 
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Onderscheid verwerkingsverantwoordelijke
en verwerker



1. Samenwerking met een boekhouder / accountant

• De aannemer is duidelijk verwerkings-
verantwoordelijke.

• Blijven de taken van de accountant beperkt tot 
typisch boekhoudkundige verrichtingen (bv. 
afsluiten jaarrekening), is hij eveneens verwerkings-
verantwoordelijke.
Levert hij ook andere diensten (bv. admin. 
ondersteuning), is hij een verwerker.
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Enkele concrete situaties om
onderscheid aan te tonen



2. Beroep doen op een sociaal secretariaat

• Het bouwbedrijf is verwerkingsverantwoordelijke.

• Het ESS verwerkt de persoonsgegevens van de 
werknemers in het kader van de loonadministratie 
en is dus duidelijk een verwerker.
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Enkele concrete situaties om
onderscheid aan te tonen



3. Samenwerking met uitzendkantoren

Kan opgesplitst worden in 2 luiken:

• Overeenkomst uitzendkantoor – uitzendkracht.
Interimkantoor bepaalt het doel en de middelen en 
is dus verwerkingsverantwoordelijke.

• Overeenkomst uitzendkantoor klant/aannemer.
In feite bepaalt t.o.v. de interimaris het bouwbedrijf 
het doel en de middelen. Dus zal ook de aannemer 
hier verwerkingsverantwoordelijke zijn.
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Enkele concrete situaties om
onderscheid aan te tonen



4. Beroep doen op interbedrijfsgeneeskundige dienst

• Interbedrijfsgeneeskundige – of externe 
preventiediensten zijn zelf 
verwerkingsverantwoordelijke.
Ze bepalen immers volledig zelf hoe zij binnen hun 
wettelijk kader de persoonsgegevens verwerken. 
Vele van die gegevens zijn trouwens van medische 
aard en dus strikt vertrouwelijk!
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Enkele concrete situaties om
onderscheid aan te tonen



5. Beroep doen op firma gespecialiseerd
in Track & Trace

• Bedrijf dat geolokalisatiesysteem levert en de gegevens 
ervan opvolgt, is een verwerker en er dient dus een 
verwerkersovereenkomst opgemaakt.

• Zorg dat u kan aantonen dat u uw 
werkgeversverplichtingen nakomt inzake informatie
(werknemers op de hoogte brengen dat er een T&T in 
hun wagen zit) en proportionaliteit (waarvoor de 
gegevens gebruikt zullen worden). Cfr. Track & 
Tracepolicy / Carpolicy.
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Enkele concrete situaties om
onderscheid aan te tonen



* Een aantal openbare besturen blijkt ervan uit te gaan
dat de uitvoerende aannemer voor hen een
“verwerker” is en laten hem een
verwerkersovereenkomst ondertekenen.

* De Confederatie is een andere mening toegedaan! De
aannemer bepaalt immers zelf het doel en de
middelen van de verwerking van persoonsgegevens
en is dus verwerkingsverantwoordelijke.
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Uitvoeren van overheidsopdrachten



Een Data Protection Officer is enkel nodig in een 
onderneming die “heel grote hoeveelheden” persoons-
gegevens verwerkt.

Een doorsnee bouwfirma hoeft dus geen DPO aan te 
werven!

We raden u echter wel aan om binnen uw bedrijf een 
verantwoordelijke persoon voor de verwerking van 
persoonsgegevens aan te duiden (bv. iemand van HR of van 
het IT-departement).
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Heeft u een DPO nodig?



Een firma moet kunnen aantonen dat ze de nodige 
inspanningen geleverd heeft om de verwerkte 
persoonsgegevens te beschermen.

Dit kan zowel door fysieke maatregelen (afgesloten 
kasten en bureaus,…) als door elektronische (installeren 
en/of updaten firewall, antivirusprogramma, invoeren 
van paswoorden, toegangscodes enz.

Daarom raden we u aan om zeker eens uw IT-
leverancier te raadplegen of uw hard- en software 
voldoende beveiligd en up-to-date is.
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Veiligheidsmaatregelen



De vroegere Privacycommissie werd op 25/05/2018 
vervangen door de

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35

1000 Brussel

02/274.48.00
contact@apd-gba.be

www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
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Controle-orgaan

mailto:contact@apd-gba.be


De boetes voorzien in de Verordening zijn zeer hoog.

- Voor lichtere inbreuken: 2 % van de netto jaaromzet 
met een maximum van 10 miljoen €;

- Voor zware inbreuken: 4 % van de netto jaaromzet 
met een maximum van 20 miljoen €.
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Sancties



• Bouw is geen geviseerde sector. Wel digitale giganten als 
Google en MS; de big social media zoals Twitter, FB, 
LinkedIn e.a. Instagrams; net als de financiële en 
medische wereld.

• Bij inbreuken normaal eerst waarschuwing.

• Zitten nog steeds in de door de overheid voorziene 
“inrijperiode”.

• Aangezien de GBA nog steeds niet is samengesteld, 
hoeven vóór begin 2019 geen controles verwacht te 
worden.

• Let wel op voor mogelijke klachten.
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Geen paniek!



• Philippe Stiènon
02/54.55.637
philippe.stienon@confederationconstruction.be

• Marc De Wilde

02/54.55.627
marc.dewilde@confederatiebouw.be
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Vragen?

mailto:philippe.stienon@confederationconstruction.be
mailto:marc.dewilde@confederatiebouw.be

