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Wat houdt deze AVG in, wat verandert er en 
vooral ook wat betekent het voor de praktijk? 
Dat zijn de vragen die Bastiaan van Loenen 
en Marc de Vries (Geonovum) in dit artikel 
beantwoorden. Zij komen tot de slotsom dat 
het er zeker niet eenvoudiger op geworden is, 
maar dat de specifieke impact op het geo-
werkveld beperkt zal zijn. Met dit artikel hopen 
zij bij te dragen aan een beter begrip van wat 
er komen gaat, al treedt deze pas op 25 mei 
2018 in werking. Ze baseren zich daarbij op 
het voorwerk dat reeds gedaan werd door de 
Werkgroep ‘Impact Assessment van de Alge-
mene Verordening Gegevensbescherming op 
het geo-werkveld’ (waarvan zij deel uitmaak-
ten) die recent haar rapportage presenteerde 
[1]. Wat voor nieuws brengt de AVG? Bij de 
beschrijving daarvan hebben de auteurs 
uiteraard moeten kiezen, waarbij ze steeds de 
professional werkzaam in het geo-werkveld in 
gedachten hebben gehad.

De contouren AVG
Op 14 april 2016 is in Brussel de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
aangenomen. De regeling bouwt voort op 
het bestaande kader, maar introduceert ook 
een groot aantal nieuwe principes, begrip-
pen en verplichtingen. Dus er gaat zeker het 
een en ander veranderen. Daar komt nog bij 
dat het weliswaar om een Verordening gaat. 

Deze behoeft dus, anders dan een Europese 
Richtlijn, geen omzetting in Nederlandse 
wetgeving. Maar tegelijkertijd laat deze op een 
aantal gebieden, inclusief een paar die zeer 
relevant zijn voor het geo-werkveld, ruimte 
voor de nationale wetgever af te wijken of 
nader in te vullen. 

 De toepasselijkheid van de AVG 
op gebruik van geo-informatie

De eerste vraag is uiteraard of er bij geo-
informatie überhaupt wel sprake is van een per-
soonsgegeven? Immers, als dit niet het geval is, 
dan is de AVG niet van toepassing en zal deze 
dus ook geen impact hebben op het geo-
werkveld. Deze discussie is uiteraard niet nieuw, 
onder de werking van de huidige regelgeving 
(de Wet bescherming persoonsgegevens, 
Wbp) werd die ook al gevoerd. Daarbij staat 
wel vast – of we het nu leuk vinden of niet – 
dat geo-informatie in toenemende mate het 
oliemannetje is bij het koppelen van gegevens 
en koppeling leidt vaak weer tot gemakkelijkere 
identificatie van personen [2] [3].

De AVG verandert hier niet veel aan: de 
definitie van het begrip persoonsgegeven 
in de AVG lijkt erg op die van de Wbp. Het 
blijft een open definitie die naar de omstan-
digheden van het geval ingevuld moet 
worden. Wel introduceert de AVG een nieuw 
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Anders gezegd: geo-informatie 
kan zo maar een persoonsgegeven 
zijn of worden. Daarmee is de 
adoptie, eind december 2015, 
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element: ‘locatiegegeven’, nader omschreven 
als een mogelijke ‘identificator’ waarmee een 
persoon zou kunnen worden geïdentificeerd. 
In dat geval moeten de regels van de AVG 
gevolgd worden. Kijkend naar de zogenaamde 
‘overwegingen’ bij de AVG, dan lijkt het erop 
dat met dit begrip gedoeld wordt op de 
locatie van een persoon of randapparatuur 
(zoals bedoeld in de e-privacy Richtlijn) [4] 
en niet op locatiegegevens in brede zin zoals 
topografische informatie, gebouwgegevens, 
en geologische gegevens. 

Algemene beginselen
Ook waar het de algemene beginselen aangaat, 
is er een hoge mate van continuïteit tussen 
de Wbp en de AVG. Net als in de Wbp mogen 
onder de AVG persoonsgegevens slechts wor-
den verzameld voor welbepaalde, uitdrukkelijk 
omschreven en gerechtvaardigde doeleinden 
en mogen deze vervolgens niet verder op 
een met die doeleinden onverenigbare wijze 
worden verwerkt. De eisen die aan die verdere 
verwerking worden gesteld, zijn in de AVG wel 
wat verder uitgewerkt dan in de Wbp.

De ‘accountability’ is een van de belangrijkste 
nieuwe aspecten van de AVG. Veel meer 
dan onder de Wbp thans het geval is, moet 
de verantwoordelijke steeds kunnen aanto-
nen - dus vooral ook aan de voorkant van 
verwerkingsprocessen - dat de verwerking van 

persoonsgegevens in overeenstemming is 
met de regels uit de AVG. Er moeten passende 
organisatorische en technische maatregelen 
zijn getroffen, verwerking moet plaatsvin-
den voor vooraf welbepaalde doelen en de 

gegevens mogen niet langer bewaard worden 
dan strikt noodzakelijk is. En de verantwoorde-
lijke moet vervolgens ook achteraf te kunnen 
aantonen dat dit werkelijk gedaan is.

Daarmee verwant zijn de principes van 
gegevensbescherming ‘by design’ en ‘by default’ 
die de AVG introduceert. Dit verplicht de 

verantwoordelijke voor iedere nieuwe verwer-
king de bescherming van persoonsgegevens 
vanaf het begin in het ontwerpproces mee te 
nemen. Het principe van by default betekent 
bijvoorbeeld dat de persoonsgegevens niet 
toegankelijk mogen zijn voor een ongedefi-
nieerd aantal individuen. De standaard wordt 
dus: niet ongebreideld delen van persoonsge-
gevens, tenzij. Ook de ‘risk based approach’ past 
hierin: hierbij ligt de nadruk op enerzijds de 
eigen verantwoordelijkheid van de verwerker 
en anderzijds de verplichting tot het vooraf 
inregelen van de juiste randvoorwaarden, 
gestoeld op genoemde risico-inschatting. 

Ook stelt de AVG strengere eisen aan de 
verwerking voor persoonsgegevens ‘voor de 
publieke taak’. Indien namelijk de verwerking 
noodzakelijk is om te voldoen aan een wet-
telijke verplichting of noodzakelijk is voor de 
vervulling van een taak van algemeen belang 
dan moet het doel van de verwerking van de 
persoonsgegevens bij wet worden vastgesteld. 
Verder moet de verantwoordelijke een register 
bijhouden van de verwerkingsactiviteiten die 
onder zijn verantwoordelijkheid plaatsvinden. 
Deze verplichting vervangt de meldplicht die 
onder de Wbp gold. Tenslotte introduceert de 
AVG de verplichte voorafgaande ‘Persoonsge-
gevensbescherming Impact Assessment’ (ook 
wel PIA’s genoemd) voor verwerkingen met 
een hoog risicogehalte. 
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Rechtsbescherming burgers
Daarnaast versterkt de AVG de rechtspositie 
van de burger wiens persoonsgegevens 
verwerkt worden. Naast het bestaande recht 
op inzage en een kopie van zijn persoons-
gegevens, introduceert de AVG het recht om 
te worden vergeten (recht op gegevenswis-
sing/vergetelheid): persoonsgegevens die 
onder andere niet langer nodig zijn voor 
de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld 
of die onrechtmatig zijn verwerkt, moeten 
verwijderd worden. Verder beschermt de AVG 
ook tegen ‘profiling’: het nemen van volledig 
geautomatiseerde besluiten over personen op 
basis van de algemene eigenschappen (bij-
voorbeeld het zijn van een inwoner van een 
bepaald postcodegebied) is verboden. Verder 
kunnen burgers ook, met de AVG in de hand, 
overdraagbaarheid van gegevens afdwingen: 
een persoon heeft recht op een digitale kopie 
(machineleesbaar en gestructureerd) van 
door hemzelf verstrekte persoonsgegevens 
(bijvoorbeeld aan een zorgverzekeraar) en 
hij mag deze kopie ook weer aan een andere 
verwerkingsverantwoordelijke overdragen (bij-
voorbeeld andere zorgverzekeraar). Dit recht 
geldt overigens niet tegenover de overheid. 

Toezicht, controle en sancties
Het veel strengere toezicht- en controleregime 
moet bijdragen aan de naleving van al deze 
verplichtingen. Voor overheden betekent dit 
onder meer de verplichting tot het instellen 
van een functionaris voor gegevensbescher-
ming (FG). Deze FG moet de betreffende 
overheid informeren en adviseren over de AVG 
en toezien op naleving van de AVG. Verder zijn 
de tanden van de Autoriteit Persoonsgege-
vens (AP, voorheen het College Bescherming 
Persoonsgegevens) aangescherpt. Deze krijgt 
veel meer bevoegdheden en kan significant 
hogere boetes opleggen oplopend tot € 10 
of € 20 miljoen of 2-4% van de wereldwijde 
omzet van een organisatie. Dit zal tegenover 
overheidsorganisaties niet zo snel gebeuren, 
maar toch goed om te weten…

 Wat betekent de AVG concreet en 
specifiek voor het geo-werkveld?

De balans opmakend zien we voor het 
geo-werkveld geen fundamentele materiële 
veranderingen in de AVG ten opzichte van de 
Wbp. De grootste veranderingen lijken zich 
te beperken tot een aanscherping of nadere 
invulling van de bestaande regels. Praktisch 
betekent dit vanaf medio 2018 dat werkproces-
sen ‘accountable’ moeten worden ingericht 
volgens de principes van privacy by design en 
default: er moet heel duidelijk worden aange-
geven waarom bepaalde gegevens voor welke 
periode worden verwerkt (voor welk doel), wie 

er van deze gegevens gebruik maken, en welke 
rechten betrokkenen hebben indien ze bijvoor-
beeld bezwaar tegen de verwerking hebben. 

Optimistisch gesteld kunnen we zeggen dat 
de toepassing van het uitgangspunt privacy by 
design verder bijdraagt aan een goed georgani-
seerde en weldoordachte geo-informatievoor-
ziening. Immers, op dit moment weten we vaak 
niet precies voor welke doelen we de geo-infor-
matie nodig hebben en door wie ze gebruikt 
gaat worden. Negatief gesteld geeft de AVG de 
nodige extra bureaucratie rond het gebruik van 
gegevens die veelal niet direct tot een persoon 
zijn te herleiden (denk aan het vermelden van 

de rechten van betrokkenen, het bijhouden 
van een register van verwerkingsactiviteiten). 
Dit kan ook leiden tot onderbenutting van de 
gegevens doordat naleving van de AVG tot 
nieuwe gebruiksvoorwaarden kan leiden om 
het ‘misbruik’ te beperken.

Ook zien we nog steeds een grote opgave in 
de vertaling van de regels naar de complexe 
praktijk. De bepaling of er sprake is van een 
persoonsgegeven – en daarmee de toepas-
selijkheid van de AVG – blijft contextueel 
bepaald en de opname van de term ‘loca-
tiegegeven’ brengt hierin geen verandering 
in vergelijking tot de situatie onder de Wbp. 
Dat is uiteraard een gemiste kans.

Dat neemt niet weg dat de ruimte die de AVG 
laat aan nationale wetgevers om een aantal 
zaken zelf aanvullend en/of afwijkend te 
regelen wel eens een goede kans zou vormen 
voor het goed (her)gebruik van de grote 
geo-basisregistraties. Gecombineerd met het 
principe van risk based approach schept de 
AVG ons inziens de mogelijkheid om versterkt 

in te zetten op het door bronhouders breed 
en ruimhartig delen van deze gegevens, ook al 
bestaat het risico dat verderop in het datage-
bruik een andere partij iets doet wat niet mag. 
Het uitsluiten van aansprakelijkheid hiervoor in 
de relevante sectorale wetten – bijvoorbeeld 
bij de reguliere evaluaties - zou in de rede 
liggen en zou deze bronhouders wat rustiger 
laten slapen.

Kortom, als we de balans opmaken, zien we een 
gemengd beeld. Op een hoog abstractieniveau 
is er een hoge mate van continuïteit tussen de 
Wbp en de AVG, inclusief de niet beantwoorde 
vraag of geo-informatie een persoonsgegeven 
is: dat blijft contextueel bepaald. Als de AVG 
wel van toepassing is op het gebruik van de 
geo-informatie dan geldt een aantal nieuwe 
principes (privacy by default and privacy by 
design), nieuwe rechten (recht om vergeten te 
worden) en nieuwe verplichtingen (accountabi-
lity). De grotere en scherpere tanden van de AP 
zullen bijdragen aan betere navolging. Zoals zo 
vaak zit the proof of the pudding in the eating en 
dat duurt nog even, maar het geo-werkveld 
doet er intussen wel goed aan dit dossier op de 
voet te volgen en waar mogelijk – bijvoorbeeld 
bij het aanpassen van sectorale wetten - te 
beïnvloeden.
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