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Voorwoord
Privacy is een groot goed, maar helaas staan we daar niet altijd bij 

stil. In deze tijd kunnen we niet meer om social media, internet en 

digitaal onderwijs heen. We delen meer over onszelf en ons leven 

dan ooit tevoren. Facebook kent ons beter dan onze beste vrienden 

en alles is met een paar muisklikken vindbaar. En toch: privacy is 

juist in deze tijd misschien wel belangrijker dan ooit.
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Dat ligt niet voor iedereen voor de hand. Wij merken dat 

bewustwording van de gevaren van een onvoldoende se-

curitybeleid slechts bij weinig organisaties aanwezig is. Wie 

niet zorgvuldig met persoonsgegevens en data omspringt, 

wordt een headliner in de media. De bijna dagelijkse be-

richten over datalekken zijn daarvan het bewijs. 

Organisaties moeten aan strikte wet- en regelgeving vol-

doen als het gaat om de verwerking van privacygevoelige 

informatie van leerlingen en onderwijspersoneel. Boven-

dien gaat in mei 2018 de nieuwe aangescherpte privacywet 

(GDPR) in werking. Deze wet vraagt om actie. Niet alleen 

om boetes te vermijden, maar ook uit plichtsbesef. Wie de 

privacy van medewerkers, klanten of leveranciers niet seri-

eus neemt, komt vroeg of laat in de problemen.

Bij ons rees de vraag hoe we organisaties kunnen ontlasten 

waardoor zij wél compliant met de wetgeving zijn? Vandaar 

dit magazine. Hierin leest u inspirerende en informerende 

artikelen over privacyproblematiek en vindt u artikelen met 

oplossingen voor het securityvraagstuk. Want een water-

dicht privacy-en ICT-gebruiksbeleid is voor elke organisatie 

een must.

Tim Timmerman

Directeur Previder



Doorbreek de verwarring
en angst rond de GDPR
Wat voor impact heeft de GDPR op de organisatie? De vraag is of je als cloud- of 

IT-dienstverlener een centrale rol kunt spelen bij het GDRP-proof maken van 

de informatiehuishouding van een klant. Dat kan zeker, met name door het feit 

dat GDPR standaarden en processen vereist die redelijk normaal zijn voor gro-

te IT-bedrijven, maar die dat vaak minder zijn voor hun klanten. Uiteindelijk zal 

toch elke organisatie zelf mee aan de slag met de GDPR moeten.
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Er is bij bedrijven nog heel veel onbekendheid met de 

GDPR, of de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG), zoals hij in Nederland heet. Mensen vertellen soms 

heel trots dat ze de Verordening hebben doorgelezen, wat 

op zich een goed begin is, maar nog geen topprestatie. 

Het gaat hierbij om een heel belangrijk stuk wetgeving, 

dat grote gevolgen kan hebben voor hoe bedrijven om-

gaan met privacygevoelige data. Het is daarom wat mij 

betreft wel een must om de wettekst op zijn minst vast 

eens door te lezen. Zo lang en ingewikkeld is de tekst niet, 

en je zult merken dat je de mogelijke gevolgen meer in de 

juiste proportie gaat zien. Er zijn nu nog bedrijven die bang 

zijn dat ze ineens alles anders moeten gaan doen bij het 

werken met klantgegevens. Maar er zijn ook organisaties 

die de GDPR sterk onderschatten en denken met een paar 

onderlinge afspraken klaar te zijn voor deze nieuwe pri-

vacywet. Dat is weer te kort door de bocht. Maar er zijn 

wel handvatten hoe je het beste met de GDPR aan de slag 

kunt gaan.

Doe een gedegen risicoanalyse

Een van de grootste beperkingen van de GDPR is dat de wet 

handvatten geeft voor het optimaal beschermen van priva-

cygevoelige data, maar dit niet concreet invult. Daarnaast is 

het in feite een juridisch document waarin niet bepaald IT-

taal wordt gesproken. Dit heeft tot gevolg dat je vanuit je ei-

gen perspectief invulling moet geven aan de wet. Het is daar-

om belangrijk dat je zelf een goede risicoanalyse doet en voor 

jezelf vaststelt welke technische en procedurele maatregelen 

je precies moet nemen op privacygebied. En de keuzes die je 

maakt moet je kunnen verdedigen op het moment dat een 

probleem ontstaat. Bij een datalek zul je bijvoorbeeld moe-

ten aantonen welke beveiligingsmaatregelen zijn genomen 

en waarom je op een bepaalde manier hebt gehandeld. Het 

draait dus niet alleen om het goed op orde hebben van je se-

curity, maar ook om het kunnen aantonen daarvan.

Dwingende maatregelen

Verschilt de GDPR op zoveel punten van wat nu al moet 

doen vanuit de Wet Bescherming Persoonsgegevens? Nee 

dat valt erg mee. Ook die vereist namelijk dat je een risi-

coschatting maakt en passende maatregelen treft, en ook 

die zijn niet vrijblijvend. In de nieuwe wet worden de eisen 

echter iets harder geformuleerd en bovendien wettelijk 

sterker afgedwongen. Maar zaken als ‘security by design’ 

en ‘security by default’ zouden bij elk bedrijf dat met per-

soonsgegevens werkt eigenlijk al lang goed geregeld moe-

ten zijn, ook al is dat op dit moment lang niet voor iedereen 

het geval. Daarom is het juist zo belangrijk dat IT-leveran-

ciers hun klanten hierbij ondersteunen. Zij zijn immers op 

een veel hoger niveau met datasecurity bezig en hebben 

vanuit hun rol veel meer ervaring bij het inregelen van een 

optimale beveiliging, inclusief de procedures en rapporta-

ges die het voortdurend passend zijn van de maatregelen 

aantoonbaar maken.

Security is maatwerk

Bedrijven die goed met de GDPR omgaan, begrijpen dat 

security een organisch geheel is. Het reikt veel verder dan 

enkel de eigen IT-systemen of processen. Het hele netwerk 

van externe dienstverleners en leveranciers speelt een rol 

in de beveiligingsketen. Het kan zeker helpen als deze par-

tijen al aan gangbare certificeringen en rapportagestan-

daarden voldoen, zoals ISO 27001:2013, Soc2 en NEN 7510. 

Hiermee kun je al aan heel veel van de GDPR-eisen voldoen. 

Zo kun je als klant bijvoorbeeld om een assurance-rapport 

vragen waarin staat wat er allemaal aan security wordt ge-

daan, inclusief de conclusies hierover van een externe au-

ditor. Maar daarnaast zou je echt met je dienstverlener in 

gesprek moeten gaan voor aanvullend advies over het op 

de juiste manier inrichten van beveiliging.
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”De keuzes die je maakt moet je kunnen verdedigen
op het moment dat een probleem ontstaat.”



Vermijd de 10 valkuilen 
rond de GDPR

Ondanks alle media-aandacht voor de GDPR is er bij bedrijven nog steeds 

veel onduidelijkheid over deze nieuwe wetgeving. Is die ook op hen van 

toepassing? En zo ja, hebben ze de privacybescherming van hun gegevens 

wel goed op orde? Om hierbij te helpen, hebben we een lijst opgesteld met 

de belangrijkste valkuilen waar bedrijven in kunnen trappen ten aanzien 

van het naleven van de GDPR.
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De GDPR is een ingewikkelde wet, omdat hij niet voor hon-

derd procent vanuit de juridische taal één-op-één naar een 

moderne IT-omgeving kan worden vertaald. Veel van de 

bepalingen in de nieuwe privacywet doen in feite een be-

roep op het gezonde verstand van de bedrijven die eronder 

vallen. Het uiteindelijke doel is dat organisaties de privacy 

van burgers beter beschermen. Hoe zij dit exact doen, ver-

schilt per situatie en per organisatie. Misschien is dit een 

van de redenen waarom veel mensen een totaal verkeerd 

beeld hebben van de GDPR en welke gevolgen de wet voor 

hen heeft. Herken je één of wellicht meerdere van de vol-

gende valkuilen? Dan is het de hoogste tijd om snel actie te 

ondernemen!

Wij verwerken geen gegevens
van consumenten

Sommige B2B-bedrijven lijken te denken dat ze niet met 

GDPR te maken hebben, omdat ze geen gegevens van 

consumenten verwerken. Dit is een misvatting. De wet is 

bedoeld om de gegevens van alle burgers te beschermen, 

dus hieronder vallen ook de eigen medewerkers en die van 

klanten en partners.

Onze organisatie heeft minder
dan 250 medewerkers

Zelfs gerenommeerde marktpartijen beweren soms dat de 

GDPR alleen geldt voor bedrijven met meer dan 250 mede-

werkers. Dat klopt niet. Het is wel zo dat bedrijven die be-

paalde gevoelige gegevens verwerken of aan profiling doen, 

bijvoorbeeld in de zorg en verzekeringen, verplicht zijn een 

verwerkingsregister bij te houden. Daarin moeten ze onder 

andere vastleggen welke gegevens ze verzamelen, waar-

voor ze worden gebruikt, hoe lang ze worden bewaard. Dit 

is bewerkelijk en geldt in principe ook altijd voor de over-

heid en voor bedrijven met meer dan 250 medewerkers. 

Maar los van het bijhouden van zo’n register gelden de 

overige bepalingen van de GDPR dus voor iedereen die per-

soonsgegevens verwerkt.

Wij vallen onder de AVG en
dus niet de GDPR

Er zijn partijen die beweren dat de AVG iets anders is dan 

de GDPR, en dat er voor deze ‘Nederlandse wet’ andere 

regels zouden gelden. Voor alle duidelijkheid: de Algeme-

ne Verordening Gegevensbescherming (AVG) is slechts de 

Nederlandse vertaling van de Engelse naam General Data 

Protection Regulation (GDPR). De wetten zijn inhoudelijk 

identiek. In Nederland is de uitvoeringswet Algemene Ver-

ordening Gegevensbescherming opgesteld om de uitvoe-

ring van de GDPR en het intrekken van de Wet Bescher-

ming Persoonsgegevens (Wbp) te organiseren.

We zijn GDPR-proof met een
ISO 27001-certificering

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft aangegeven dat be-

drijven die over een managementsysteem beschikken dat 

voldoet aan ISO 27001 of NEN7510, dan wel bij de inrichting 

van de beveiliging voldoen aan de NCSC-beveiligingsricht-

lijnen voor webapplicaties, waarborgen hebben ingericht 

die voldoen aan eisen uit wet- en regelgeving op het gebied 

van privacy en de GDPR. Maar hoewel dit soort maatrege-

len op het gebied van security een belangrijk onderdeel zijn 

van de privacybescherming, toch komen er nog veel meer 

zaken bij kijken. Denk bijvoorbeeld aan veilige procedures 

bij het interne gebruik van digitale en fysieke documenten, 

of bij zaken als cameratoezicht en het gebruik van IoT-ap-

plicaties in winkelcentra.

Er worden alleen persoonsgegevens
uitgewisseld met ‘veilige’ landen

Er zijn verschillende landen waar bedrijven Europese 

persoonsgegevens mee mogen uitwisselen, waaronder 

bijvoorbeeld Amerika, omdat dit land onder de Privacy 

Shield regeling valt. De EU heeft ook een lijst opgesteld met 

landen waarmee je veilig gegevens kunt uitwisselen. Hier-

uit wordt vaak geconcludeerd dat bedrijven vrij persoons-

gegevens met deze landen mogen uitwisselen. Dit is veel 

te kort door de bocht. Bedrijven moeten nog steeds waar-

borgen voor gegevensbescherming treffen en daarnaast 

controleren of de buitenlandse partij zich ook aan de regels 

houdt. De eerste stap hierbij is het sluiten van een bewer-

kersovereenkomst, en dit vervolgens toetsen.

Onze omgeving is GDPR-proof
volgens een grondige pentest

Veel bedrijven investeren momenteel in pentests, waarbij 
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ethische hacker hun systemen uitvoering testen op kwets-

baarheden. Daarmee kunnen ze aantoonbaar maken dat 

hun IT-omgeving of online diensten op het moment van 

testen veilig zijn qua security, maar dit zegt niet altijd iets 

over de bescherming van privacygevoelige informatie. Net 

als bij security-certificeringen is een pentest slechts een 

onderdeel van het gehele plaatje.

Volgens onze juridische afdeling
zijn we klaar voor de GDPR

Zoals eerder gezegd, vertrouwt de GDPR voor een groot deel 

op de technische invulling door bedrijven zelf en gezond 

verstand over omgang met persoonsgegevens. Het advies 

van een jurist over het voldoen aan de wet is daarom altijd 

belangrijk om mee te nemen, maar niet altijd maatgevend 

voor wat in de praktijk werkt. Het is een interpretatie en 

biedt randvoorwaarden voor de verwerking, die daarnaast 

ook getoetst zouden moeten worden op hun technische en 

procedurele onderbouwing.

Nederlandse burgers zijn helemaal
niet zo angstig over hun privacy

Er wordt soms nog wat te makkelijk gekeken naar wat nu 

wel of niet privacygevoelige informatie is en waarom die 

beschermd moet worden. Het vrijwillig publiek delen van 

vakantiefoto’s klinkt misschien niet risicovol, maar in de 

metatags zit veel gevoelige informatie verscholen, waaron-

der de tijd, locatie en het type camera of telefoon. Hiermee 

zou een inbreker precies kunnen zien dat in het buitenland 

bent, en vervolgens op basis van eerdere foto’s je thuis-

adres opzoeken. Stel dat je bijvoorbeeld een bedrijf hebt 

dat het online delen van foto’s faciliteert, dan moet je je 

afvragen of het niet verstandig is om deze metadata vanuit 

privacyoverwegingen uit de afbeeldingen te wissen.

De GDPR draait alleen om privacy-
bescherming van digitale gegevens

We leven in digitale wereld, waardoor we weleens verge-

ten dat er nog steeds heel veel privacygevoelige informatie 

in papieren vorm door bedrijven wordt bewaard. Een goed 

voorbeeld zijn de kopieën van paspoorten van medewer-

kers, die meestal bij hun aanstelling worden gemaakt. Deze 

kopieën blijken in het illegale circuit flinke bedragen op te 

leveren! De kopieën worden meestal gewoon in een map 

of archiefkast op kantoor bewaard. Het is dus heel belang-

rijk om je te realiseren dat ook papier onder de GDPR valt.

Een hack of ransomware-aanval
valt niet onder datalekken

Een laatste valkuil bij de GDPR is dat bedrijven soms den-

ken dat gehackt worden, of het slachtoffer worden van 

ransomware, niet onder de noemer ‘datalekken’ valt. De 

gedachte hierbij is wellicht dat gegevens niet door eigen 

nalatigheid is gelekt, maar door een actieve aanval. Of, in 

het geval van ransomware, dat niet het stelen van gege-

vens het doel was van de cybercrimineel, maar het lospeu-

teren van losgeld. Dit klopt in principe, maar ransomware 

heeft toegang tot alle gegevens op een systeem en kan die 

in theorie ook wegsluizen. In beide gevallen is er dus sprake 

van een datalek, en dit moet gewoon gemeld worden aan 

de Autoriteit Persoonsgegevens.
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Jeroen Renard
Security Officer bij Previder

IN GESPEK MET
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Hoe maak je korte metten met de privacyproblematiek en compliance-

vraagstukken van organisaties? Jeroen Renard, Security Officer bij

Previder, gaat vaak op bezoek bij verschillende soorten bedrijven en

weet als geen ander hoe belangrijk een gedegen privacybeleid is.

Jeroen, hoe belangrijk is security?

"De wereld is digitaler dan ooit. Ontwikkelingen volgens 

zich in een halsbrekend tempo op. Zo snel dat het vaak niet 

meer bij te houden is. Organisaties beschikken over steeds 

meer digitale gegevens en iedereen staat dankzij internet 

en social media in verbinding met de hele wereld. Die digi-

tale wereld heeft ook een keerzijde: met een enkele druk op 

de knop kunnen we, al dan niet bewust, privacygevoelige 

data over de hele wereld verspreiden. Het beschermen van 

privacy en persoonsgegevens en het garanderen van een 

veilige omgeving voor organisaties en medewerkers wordt 

steeds uitdagender. 

Privacy is een groot goed. Datalekken kunnen destructieve 

gevolgen hebben voor betrokkenen. Denk aan aantasting 

van de persoonlijke levenssfeer, maar bijvoorbeeld ook 

aan hackers die identiteitsdiefstal plegen en vervolgens 

misdaden plegen onder iemand anders zijn identiteit. Dat 

kan desastreuze gevolgen hebben voor iemands leven. De 

beveiliging van persoonsgegevens verdient volop aandacht 

van organisaties. Het voorkomen van datalekken vereist 

passende technische- en organisatorische maatregelen". 

Waar moeten organisaties aan denken als het
gaat om security? 

"Security en informatiebeveiliging mogen geen zogenoem-

de black-box blijven. Organisaties moeten bekend zijn met 

zijn welke informatie waar vastligt en op welke wijze de 

beveiliging is vormgegeven. Dit geldt ook in de keten: als 

informatie buiten de organisatie wordt verspreid, moeten 

goede afspraken op papier worden vastgelegd over het hoe 

en waarom daarvan. De nieuwe privacy wetgeving is op dat 

punt veel strikter: zaken als een verwerkingsregister en 

een administratie van datalekken horen er in de toekomst 

gewoon bij net als de functionaris voor de gegevensbe-

scherming. Laatstgenoemde moet binnen elke schoolor-

ganisatie aangewezen worden."

Zijn organisaties zich wel bewust van
de gevaren?

"Ik ben vaak op bezoek bij organisaties en de bewustwor-

ding is helaas nog te beperkt. Zij hebben een enorme ver-

antwoordelijkheid op het gebied van privacy en beseffen 

nog te weinig wat de consequenties zijn als je de zaken 

niet op orde hebt. Je hebt straks niet alleen te maken met 

hoge boetes, maar ik vind het nog belangrijker dat organi-

saties zich beseffen wat er kan gebeuren als gegevens op 

straat komen te liggen. Het plichtsbesef zie ik helaas nog 

te weinig. Neem privacy en security serieus, anders kom je 

simpelweg in de problemen.

Bedrijven die goed met de GDPR omgaan, begrijpen dat 

security een organisch geheel is. Het reikt veel verder dan 

enkel de eigen IT-systemen of processen. Het hele netwerk 

van externe dienstverleners en leveranciers speelt een rol 

in de beveiligingsketen. Het kan zeker helpen als deze par-

tijen al aan gangbare certificeringen en rapportagestan-

daarden voldoen, zoals ISO 27001:2013, Soc2 en NEN 7510. 

Hiermee kun je al aan heel veel van de GDPR-eisen voldoen. 

Zo kun je als klant bijvoorbeeld om een assurance-rapport 

vragen waarin staat wat er allemaal aan security wordt ge-

daan, inclusief de conclusies hierover van een externe au-

ditor. Maar daarnaast zou je echt met je dienstverlener in 

gesprek moeten gaan voor aanvullend advies over het op 

de juiste manier inrichten van beveiliging."

”Datalekken kunnen des-
tructieve gevolgen hebben 
voor betrokkenen.”



Technische tools maken 
je nog niet GDPR-proof
Elk bedrijf roept tegenwoordig dat hun dienstverlening veilig en con-

form de GDPR-wetgeving is. Formeel zeggen ze daar niets fout mee. 

Toch betekent dit niet dat hun klanten automatisch ook GDPR-proof 

zijn. Privacybescherming raakt namelijk de hele keten van oplos-

singen, personen en partijen die met persoonsgegevens werken. 

Technische tools kunnen zeker helpen, maar de sterkte van de keten 

wordt nog steeds bepaald door de zwakste schakel.
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Privacybescherming gaat veel verder dan de technische 

beveiliging van persoonsgegevens. Het verwerken van pri-

vacygevoelige data draait namelijk om allerlei processen 

en interacties. Die worden voor een groot deel gefaciliteerd 

door IT-oplossingen, maar zeker niet volledig. Daarom 

kun je nooit volledig vertrouwen op technische oplossin-

gen, hoe zorgvuldig je die ook hebt uitgekozen. Beveiliging 

moet goed geregeld zijn van je netwerk tot elk willekeurig 

end-point. En dat laatste is vaak het zwakste punt is, om-

dat dit alle apparaten zijn waarmee gebruikers interactie 

hebben met een bedrijf, van laptops en pc’s tot tablets, 

smartphones en apps. En dan is er nog de mens, die in de 

praktijk voor de meeste datalekken verantwoordelijk is. 

GDPR-compliance is dus afhankelijk van een complex web 

van processen, techniek en menselijke interacties. Maar 

dat gezegd hebbende kan het geen kwaad om even kort 

een paar technische tools te belichten.

Apparaatbeveiliging

Leveranciers van zakelijke computers leveren deze vaak 

met diverse beveiligingsmogelijkheden, inclusief tools om 

ze te beheren. Denk aan een vingerafdrukscanner, harddis-

kencryptie en opties om een laptop van afstand te wissen. 

Verdiep je in deze tools en laat ze niet ongebruikt. Als je de 

gebruikers naast hun wachtwoord vraagt om ook een vin-

gerafdrukscan te gebruiken, is een laptop direct met mul-

tifactorauthenticatie beschermd. Voeg je daar harddisken-

cryptie aan toe, en het eventuele vermissen van de laptop 

resulteert ineens niet meer in een datalek.

Gegevensbeheer

Software en appliances voor gegevensopslag en backups 

worden steeds intelligenter. Zo kunnen ze je een helder 

overzicht geven van op welke fysieke locatie (SAN, NAS, cl-

oud) bepaalde gegevens precies zijn opgeslagen, met het 

versleutelen van data, maar ook bij het veilig wissen ervan. 

Dit laatste is een belangrijk aspect van de GDPR, waar men 

niet bij stilstaat. Dit heet ook wel ‘disk sanitation’, een me-

thode om gegevens op harde schijven meerdere malen fy-

siek te overschrijven met willekeurige data. Hiermee wordt 

voorkomen dat er door onbevoegden privacygevoelige ge-

gevens op oude harddisks hersteld kan worden. 

Applicatiebeveiliging

De beveiliging van bedrijfssoftware is voor een groot deel 

de verantwoordelijkheid van de leverancier. Die levert als 

het goed is regelmatig updates en patches die nieuwe 

mogelijkheden toevoegen, bugs oplossen en beveiligings-

lekken dichten. Maar die updates moeten uiteraard wel 

geïnstalleerd worden, en daar gaat het vaak mis. Het au-

tomatisch of regelmatig installeren van updates is daarom 

sterk aan te raden. Cloudapplicaties maken dit een stuk 

gemakkelijker voor bedrijven, omdat die software centraal 

wordt bijgewerkt. Ook zien we hier steeds meer aandacht 

voor security, zoals de ondersteuning van multifactorau-

thenticatie en, zoals bijvoorbeeld bij Microsoft 365, een ge-

integreerde security-scan.

End-point security 

Ten slotte is er nog de zogeheten end-point security. Dit 

gaat veel verder dan de klassieke virusscanner en fire-

wall op de pc. Moderne security-software kijkt op een 

veel intelligentere manier naar mogelijke bedreigingen op 

computers, servers of het netwerk. Daarnaast wisselt de 

end-point security-software op de pc’s en laptops ook in-

formatie uit met de centrale firewall, zodat er direct inge-

grepen kan worden als één systeem met malware besmet 

raakt. Voor een optimale beveiliging van je netwerk, syste-

men en gegevens kies je dus bij voorkeur voor een geïnte-

greerde security-oplossing met een geavanceerde centrale 

firewall en end-point security-software voor je systemen.
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”Privacybescherming
gaat veel verder dan de 
technische beveiliging
van persoonsgegevens.”
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