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Privacybescherming: organisaties zijn onbewust onbekwaam  

1. Samenvatting 

Nederlandse organisaties gaan slordig om met de persoonsgegevens van hun klanten, relaties en mede-
werkers en zijn onvoldoende op de hoogte van de wettelijke eisen die daaraan worden gesteld. Daar-
naast zijn zij nauwelijks in staat privacyrisico's op hun waarde te schatten en de juiste maatregelen te 
treffen om de privacy te beschermen.  

Dit blijkt uit onderzoek van KPMG en TNS-NIPO onder bijna 300 Nederlandse organisaties, naar de 
vraag hoe zij omgaan met privégegevens en naar de mate waarin zij bekend zijn met de privacy-
wetgeving. Ruim 80 procent van de onderzochte organisaties vindt dat zij de privacywetgeving goed 
naleeft, terwijl een minderheid dit daadwerkelijk heeft laten toetsen. Ook de evaluatie-instrumenten, 
zoals de privacy-audit of zelfevaluatie die de toezichthouder, het College Bescherming Persoons-
gegevens, beschikbaar stelt, blijken in beperkte mate bekend te zijn en te worden toegepast.  

Volgens Ronald Koorn, partner bij KPMG IT Advisory, moet iedere burger ervan uit kunnen gaan dat 
een organisatie goed omgaat met zijn persoonsgegevens en dat adequate maatregelen zijn getroffen om 
te voldoen aan de steeds strenger wordende privacywetgeving, actievere toezichthouders en toe-
nemende boetes. Koorn: "De praktijk wijst echter uit dat dit niet het geval is en dat is een gemiste kans. 
Organisaties schatten hun privacyrisico's veel te laag in.”  

Uit het onderzoek blijkt dat het aantal privacyincidenten sterk toeneemt, vooral in de financiële en 
publieke sector. Dit kan leiden tot reputatieschade en identiteitsdiefstal. Maar in de praktijk zien wij dat 
privacybescherming slechts in enkele gevallen structureel in de organisatie is ingevoerd. Dat wil 
zeggen dat privacybescherming terugkomt in alle interne en uitbestede processen en systemen. Niet 
alleen van de gehele levenscyclus - tot en met verwijdering - van elektronische gegevens, maar ook die 
op papier, zoals in personeelsdossiers en op systeemoutput. Het gaat daarbij niet alleen om klant- en 
HR-gegevens, maar bijvoorbeeld ook over internet- en videomonitoring van medewerkers; meer dan de 
helft van de organisaties maakt hier namelijk gebruik van."  

Uit het onderzoek van KPMG blijkt ook dat organisaties een volwassen indruk geven inzake het treffen 
van operationele (beveiliging-)maatregelen, maar er verder op zijn gericht op minimale wijze te 
voldoen aan privacywetgeving. Koorn: "Privacy wordt veelal gezien als een compliance- en kosten-
post, een 'noodzakelijk kwaad'. Wat organisaties nu nog onvoldoende inzien is dat goede privacy-
bescherming ook voordelen heeft, zoals klant- en medewerkerbehoud, stroomlijning van gegevens-
verwerking en verlaging van opslag- en archiveringskosten. Niet veel organisaties beheersen de ‘kunst 
van het vergeten’; het zeer langdurig bewaren van alle persoonsgegevens en diens (online) transacties 
verhoogt de kans op identiteitsdiefstal, verlies, fouten, e.d. 

Veel organisaties geven daarentegen aan privacydoelstellingen te hebben geformuleerd. Bij tweederde 
van deze organisaties staat dit momenteel zelfs in de top tien van bedrijfsdoelstellingen. Maar bij de 
vertaalslag naar de interne organisatie blijft het vaak bij een privacybeleid en -statement, enkele 
procedures en beveiligingsmaatregelen, en globale voorlichting en training. Hoe precies moet worden 
omgegaan met gevoelige persoonsgegevens en wanneer gegevens in aanmerking komen voor 
verwijdering is dan onbekend bij de organisatieonderdelen. Met deze beperkte benadering is het ons 
inziens vrijwel onmogelijk om volledig aan de privacywetgeving te voldoen. De verantwoordelijkheid 
voor privacy is gefragmenteerd; privacytaken zijn bij verschillende functies ondergebracht. Hierdoor is 
er veelal geen organisatiebreed overzicht van de mate van privacynaleving en resterende risico’s – dit 
bemoeilijkt een effectieve aanpak.  

Ons onderzoek laat zien dat organisaties het begrip 'privacy' onvoldoende doorgronden en daardoor de 
doelstellingen onvoldoende vertalen naar een samenhangend geheel van maatregelen. Begripsvorming 
ligt aan de basis van de juiste aandacht en strategie voor privacy. Privacy en informatiebeveiliging 
worden ten onrechte door meer dan de helft van de organisaties als identiek gezien. Ook worstelen 
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organisaties met de privacygevolgen van fusies, overnames, centrale HR-, CRM- en internetsystemen, 
internationale gegevensuitwisseling, ICT-uitbesteding/offshoring, online sociale netwerken en cloud 
computing.  

Uit het onderzoek komt naar voren dat er geen eenduidig beeld is van het begrip ‘privacy’ binnen 
organisaties en wat dit begrip voor organisaties betekent. Begripsvorming ligt aan de basis van 
aandacht voor en strategie van privacy en de activiteiten die daaruit volgen.  

Zolang de organisatie zich niet bewust is van het volledige spectrum zal de waarborging van privacy 
ook niet sluitend zijn. Hierdoor lopen organisaties nog (te) aanzienlijke risico’s.  

Is er licht aan de horizon? Koorn: “Gelukkig wel, maar dat gaat niet vanzelf en hopelijk ook niet 
vanwege een WikiLeaks-achtig incident op privacygebied, zoals recentelijk in Engeland, de VS en 
Duitsland. Om privacy beter te kunnen waarborgen dienen organisaties na te gaan wat privacy precies 
voor hun organisatie betekent. Organisaties zouden hun doelen, kansen en risico’s met een Privacy 
Impact Assessment in kaart moeten brengen. Belangrijk hierbij is dat alle activiteiten worden afgestemd 
op de eigen sector en op een weloverwogen analyse van kosten versus baten. De volgende stap is dan 
een goede vertaling naar een concrete aanpak op tactisch en operationeel niveau te maken, inclusief 
ICT en systemen in ontwikkeling. Privacy by Design kan ervoor zorgen dat de privacybescherming al 
tijdens het ontwerp van een nieuwe dienst of systeem wordt ingebouwd. Als ICT en internet het 
privacyprobleem verergeren, zou het ook deel van de oplossing moeten zijn. 

Om de privacy beter te kunnen waarborgen dienen organisaties dan ook na te gaan wat privacy precies 
voor hun organisatie betekent. Een effectieve aanpak start met het erkennen dat privacy niet alleen een 
juridisch- of compliance-issue is, maar ook belangrijke voordelen heeft op het gebied van marketing, 
personeel en maatschappelijk verantwoord ondernemen." 
 
 

2. Leeswijzer 
Na het aangeven van de achtergrond en deelname aan het onderzoek (hoofdstuk 3), zullen de resultaten 
per hoofdvraag worden behandeld: 
• Wordt privacy begrepen (hoofdstuk 4) ? 
• Is privacy voor onze organisatie belangrijk (hoofdstuk 5) ? 
• Is privacy voldoende beschermd (incl. voorbeelden van privacyincidenten) (hoofdstuk 6) ? 

Vervolgens is beknopt de KPMG-visie (hoofdstuk 7) en een mogelijk stappenplan om privacy-
bescherming op een hoger niveau te brengen beschreven (hoofdstuk 8). 
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3. Aanleiding en achtergrond onderzoek 
Organisaties verwerken steeds meer persoonsgegevens van klanten, relaties en van medewerkers. Deze 
gegevens worden in toenemende mate gedeeld binnen de eigen organisatie en met andere (partner) 
organisaties en service providers. Vanwege deze ontwikkelingen en de steeds verdergaande wet- en 
regelgeving in Nederland, de EU en belangrijke handelslanden, is ‘privacy’ zowel een compliance-
risico als een onderscheidende factor. 

Bij privacy kan worden gedacht aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de bescherming 
van persoonsgegevens en de bescherming van vertrouwelijke communicatie. Privacy is onderwerp van 
maatschappelijke discussies en van (inter)nationale wet- en regelgeving. De discussies over het 
spanningsveld tussen privacy en andere geldende belangen, zoals efficiënt gebruik van persoons-
gegevens, uitbesteding/offshoring en fraude- en terrorismebestrijding, worden steeds heviger.  

Daarbij komt dat het waarborgen van privacy door technologische ontwikkelingen een complexer 
onderwerp is geworden. Denk hierbij aan internet- en mobiele diensten, informatieketens, online 
sociale netwerken, biometrie, RFID, e.d. Grootschalige privacyschendingen die de pers halen tonen aan 
– mogelijk als top van de ijsberg – dat de privacybescherming bij organisaties gaten vertoont. 
Daarentegen is een groeiend aantal maatregelen beschikbaar om privacy beter te kunnen beheersen.  

Er lijkt een discrepantie te zijn tussen de aandacht die privacy krijgt in wet- en regelgeving en in de 
media enerzijds en de aandacht die privacy concreet krijgt binnen organisaties anderzijds. Onze 
ervaring is dat ‘privacy’ slechts in enkele gevallen structureel is geïmplementeerd in de strategie en de 
activiteiten van organisaties en goed wordt nageleefd. De vraag is of deze indruk juist is.  

KPMG heeft daarom in samenwerking met TNS-NIPO onderzoek gedaan naar de begripsvorming 
rondom privacy in Nederlandse organisaties, in hoeverre privacy een belangrijk onderwerp voor deze 
organisaties is, en hoe de organisaties omgaan met privacybescherming.  

Aan het onderzoek hebben in totaal 293 organisaties deelgenomen met een medewerkersbestand van 50 
of meer. In figuur 1 is weergegeven uit welke sectoren de deelnemende organisaties afkomstig zijn. 
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Figuur 1. Aantal respondenten per sector1

 

  Figuur 2. Omvang respondenten 

Van alle ondervraagde organisaties heeft ongeveer 46 procent tussen de 50 en 150 medewerkers, 
ongeveer 35 procent heeft tussen de 150 en 500 medewerkers, ongeveer 7 procent tussen de 500 en 
1000 medewerkers en 12 procent heeft meer dan 1.000 medewerkers (zie figuur 2).  

 

                                                 
1 ICE: Informatie-, communicatie- en entertainmentsector, die de media-, telecommunicatie-, ICT- en 
reis/recreatiebranches omvat. 
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4. Wordt privacy begrepen? 
Organisaties herkennen grotendeels de individuele privacyrechten, maar niet volledig 

De privacyrechten van personen zijn opgenomen in de Europese en Nederlandse wetgeving. De 
privacywetgeving wordt vaak als complex ervaren. Het blijkt dat een groot gedeelte van de Neder-
landse organisaties onvoldoende bevat wat het begrip privacy inhoudt. 

Twee belangrijke kenmerken van de Nederlandse wetgeving zijn dat personen zelf het recht hebben te 
bepalen welke gegevens zij kenbaar maken en dat zij het recht hebben te bepalen wat er met zijn/haar 
persoonsgegevens gebeurt. Het eerstgenoemde recht wordt slechts door de helft van Nederlandse 
organisaties als onderdeel van het begrip privacy herkend, het als tweedegenoemde recht door 
ongeveer 70 procent.  

Twee andere belangrijke begrippen: doelbinding en vertrouwen worden wel herkend als belangrijke 
privacyaspecten.  

Dat organisaties op het gebied van privacy met name compliance-gedreven zijn, blijkt onder andere uit 
het feit dat zij privacy als een absolute wet zien en niet als een relatief begrip. In de praktijk blijkt 
echter dat privacy voor iedere persoon een andere betekenis heeft; dit verschilt bijvoorbeeld sterk 
tussen een jongere die online relaties onderhoudt en een medewerker die kampt met psychiatrische 
problemen. Hoewel wet- en regelgeving de kaders schept, blijft privacy een individuele ervaring met 
een culturele context. Dit is van belang, omdat hierdoor privacyrisico’s voor organisaties veranderen en 
per situatie en per land waarin ze actief zijn, kunnen verschillen; en andere risico’s vragen mogelijk om 
andere maatregelen. 

 

 
Figuur 3. Begrip van privacy 

Organisaties herkennen individuele privacyrechten, maar de 
vraag is in hoeverre dit ook daadwerkelijk wordt nageleefd. 
In de praktijk blijkt dat het verplicht opgeven van een groot 
aantal persoonsgegevens gangbaar is. Wat er vervolgens 
met die gegevens gebeurt, is lang niet in alle gevallen 
transparant voor de betrokken persoon. 
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Persoon heeft het recht om te bepalen wat er met zijn / haar 
persoonsgegevens gebeurt 

Personen hebben het recht om zelf te bepalen welke  
persoonsgegevens ze kenbaar maken of afgeven  

Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het primaire  
doel waarvoor ze zijn verzameld 

Personen hebben meer vertrouwen in een organisatie indien deze  
aangeeft en ook kan aantonen dat zij de privacy van haar  

toevertrouwde gegevens waarborgt 

Van toepassing Niet van toepassing Weet niet 

In de financiële sector herkent men het recht dat personen 
zelf mogen bepalen welke persoonsgegevens zij kenbaar 
maken in mindere mate. Dit is te verklaren doordat deze 
sector wordt gekenmerkt door een wettelijk verplichte set 
aan persoonsgegevens die nodig zijn voor de identificatie 
van organisaties en personen. 



 
 

5 
 

ABCD 

Intermezzo: wat houdt privacywetgeving in? 

Als reminder volgen hieronder de belangrijkste privacyprincipes die in alle landen in de Europese Unie 
op hoofdlijnen gelden en in Nederland in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zijn verwerkt: 

Privacyprincipe Toelichting 
1. Transparantie De betrokkene moet voorafgaand aan de (eerste) registratie op de hoogte 

worden gesteld van de identiteit van de organisatie en het doel waarvoor de 
gegevens worden verwerkt. 

2. Doelbinding De verzamelde persoonsgegevens worden alleen verder verwerkt als dit 
verenigbaar is met het doel waarvoor ze zijn verkregen. 

3. Rechtmatige grondslag De Wbp geeft limitatief aan in welke gevallen persoonsgegevens mogen 
worden verwerkt. Voor gevoelige persoonsgegevens geldt dat verwerking 
onrechtmatig is tenzij aan specifieke voorwaarden is voldaan. 

4. Kwaliteit Voor het doel behoren de persoonsgegevens toereikend, terzake dienend en 
niet bovenmatig te zijn. 

5. Rechten betrokkenen De betrokkene heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering 
of afscherming van diens persoonsgegevens. 

6. Beveiliging De verantwoordelijke treft passende technische en organisatorische maat-
regelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige 
vorm van onrechtmatige verwerking. 

7. Verstrekking aan niet-
EU-landen 

Doorgifte van persoonsgegevens aan landen buiten de EU is niet toegestaan 
als er geen vergelijkbaar privacyregime heerst. 

 

Privacybescherming hetzelfde als informatiebeveiliging? Veel organisaties denken ten onrechte 
van wel … 

Ongeveer de helft van de Nederlandse organisaties ziet privacybescherming als synoniem voor 
informatiebeveiliging. Hierdoor zijn de privacyrisico’s binnen deze organisaties mogelijk onvoldoende 
in kaart gebracht en zijn dus mogelijk onvoldoende maatregelen getroffen om privacy te kunnen 
waarborgen. 

 
 

 

Wat is er dan aanvullend nodig bij privacybescherming? Denk hierbij aan: 
• Het waarborgen van de kwaliteit van persoonsgegevens (juistheid, volledigheid, actualiteit); 
• De verplichte juridische doelbinding bij het verwerken van persoonsgegevens, waarbij eerder 

verzamelde gegevens (b.v. via betaalrekening) niet voor een ander doel worden gebruikt (b.v. 
aanbieden van goedkopere hypotheek o.b.v. via die rekening betaalde maandlasten); 

• Het voorzien in de rechten van de geregistreerde personen (mogelijkheid tot inzage of wijzigen 
van gegevens); 

• Het beschikken over een specifiek privacybeleid voor klant- en HR-gegevens; 
• De zorgvuldige omgang met persoonsgegevens bij gestructureerde verstrekkingen via contact-

centra aan derde partijen en individuen; 
• Het handhaven van de privacybescherming bij uitbesteding en uitwisseling van persoonsgegevens 

met interne en externe organisaties buiten de EU. 
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Figuur 4: Privacy versus informatiebeveiliging (“als we op een adequaat niveau maatregelen hebben getroffen 
voor informatiebeveiliging dan hebben we direct de privacybescherming geregeld”) 

 

Het creëren van bedrijfseconomische waarde aan de hand van privacywaarborging is nauwelijks 
in beeld; organisaties benaderen privacy nog te veel met een compliance-bril 

Organisaties onderkennen nog maar beperkt de positieve effecten die effectief managen van privacy 
met zich mee kan brengen. Slechts 40 procent vindt dat activiteiten om privacy effectief te waarborgen 
in belangrijke mate positieve commerciële c.q. bedrijfseconomische effecten kan hebben. Maar 55 
procent vindt dat privacyactiviteiten een belangrijke factor zijn bij het werven en behouden van klanten 
(klantgericht werken). In plaats van privacy te benaderen met een ‘compliance-bril’, zou de focus meer 
moeten liggen op het gebruiken van privacy voor het creëren en vergroten van vertrouwen (het imago) 
en daarmee het behalen van economische voordelen. Bij een groter vertrouwen zal de waarde van de 
klantinteractie stijgen (personen zijn geneigd meer, kwalitatief betere en meer waardevolle 
persoonsgegevens af te staan als ze meer vertrouwen hebben in de organisatie).  
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Figuur 5: Commerciële/bedrijfseconomische effecten van privacybescherming 
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5. Is privacy voor onze organisatie belangrijk? 

Veel verwerking van persoonsgegevens 

Alle ondervraagde organisaties geven aan dat één of meer van de persoonsgegevensverwerkingen, 
zoals weergegeven in figuur 6, voor hen van toepassing is. Dit impliceert dat privacy voor alle 
organisaties uiterst relevant is. 

 
Figuur 6: vormen van verwerkingen van persoonsgegevens 

 
Lopen alle organisaties dan een hoog privacyrisico omdat ze persoonsgegevens verwerken? Het 
antwoord is nee. Uit de theorie kwam al naar voren dat het privacyrisico mede wordt beïnvloed door de 
complexiteit van de verwerkingen, het volume van de persoonsgegevens en de gevoeligheid van de 
persoonsgegevens. Zoals in figuur 7 weergegeven, blijkt dat complexe verwerkingen in mindere mate 
voorkomen (bij ongeveer 24 procent van de organisaties). Opvallend is dat verwerkingen van gevoelige 
persoonsgegevens en van grote volumes persoonsgegevens veel voorkomen (respectievelijk 72 procent 
en 61 procent). Dit zijn bepalende factoren voor een verhoogd privacyrisico; van deze organisaties mag 
worden verwacht dat zij veel aandacht besteden aan privacybescherming. 

Ongeveer 54 procent van de Nederlandse 
organisaties houdt haar medewerkers in de 
gaten (monitoring). Dit blijkt vooral plaats 
te vinden binnen de financiële sector (65 
procent) en de detailhandel (59 procent). 
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Figuur 7. Bepalende factoren privacyrisicoprofiel 

 

Het aantal privacyincidenten in Nederland is hoog 

Gemiddeld 10 procent van de Nederlandse organisaties heeft in de afgelopen drie jaar in hun organi-
satie privacyincidenten vastgesteld. In de financiële en publieke sectoren komen de meeste incidenten 
voor (zie figuur 8). Aangezien beveiligings- en incidentmanagement veelal een verplicht proces is bij 
financiële- en overheidsinstellingen, kunnen de hogere resultaten in deze sectoren ook zijn veroorzaakt 
doordat de meetinstrumenten in deze sectoren verder zijn ontwikkeld.  

Zie verder http://www.datalossbarometer.com en http://www.privacyrights.org/data-breach. 
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Figuur 8. Aantal respondenten dat aangeeft dat privacyincidenten hebben plaatsgevonden 

 

Topje van de ijsberg 
Uit andere enquêtes in 2010 blijkt dat het aantal beveiligings- en 
privacyincidenten waarschijnlijk aanzienlijk hoger ligt dan in 
statistieken blijkt of zoals hierboven aangegeven. 
 
Ook blijkt uit die enquêtes dat de gemiddelde privacyschending 
circa vijf maanden onontdekt blijft. 
 
De kosten per privacyincident bedragen wereldwijd gemiddeld € 
113 per record ! 
 
(Bronnen: Verizon, HelpNet en Ponemon Institute) 

http://www.datalossbarometer.com/�
http://www.privacyrights.org/data-breach�
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Organisaties schatten hun privacyrisico mogelijk te laag in, omdat zij de complexiteit van hun 
eigen informatiesystemen en ketens te laag inschatten 

Organisaties zien de verwerkende informatiesystemen (van persoonsgegevens) als weinig complex. Zij 
beschouwen de complexiteit van de informatiesystemen als een relatief onbelangrijke factor bij 
privacybescherming (ongeveer 25 procent beschouwt dit als een belangrijke factor). Uit onze ervaring 
komt juist naar voren dat deze in de praktijk vaak wel complex zijn. Deze complexiteit neemt alleen 
maar toe, onder andere door de vele koppelingen tussen systemen. Binnen organisaties is veelal gebrek 
aan overzicht welke informatiesystemen, waar, wanneer en op welke manier de persoonsgegevens 
verwerken. Wanneer organisaties dit niet erkennen, schatten zij de privacyrisico’s van de organisaties 
mogelijk te laag in. 

Daar staat overigens tegenover dat het onderwerp privacy bij organisaties wel vaak hoog op de agenda 
van het management staat. 
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veel, een groot volume aan 
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Figuur 9: Privacy versus informatiebeveiliging (“als we op een adequaat niveau maatregelen hebben getroffen 
voor informatiebeveiliging dan hebben we direct de privacybescherming geregeld”)
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6. Is privacy voldoende beschermd? 
Het effectief en efficiënt waarborgen van privacy wordt bemoeilijkt doordat de verantwoorde-
lijkheid voor privacy en het uitrollen van privacyactiviteiten binnen veel organisaties sterk 
verspreid zijn belegd. Daarnaast speelt de complexiteit van wet- en regelgeving een belangrijke 
rol. 

Binnen ongeveer de helft van de Nederlandse organisaties vindt management van privacy plaats bij 
meerdere afdelingen of teams. Daarnaast is de eindverantwoordelijkheid voor privacy bij ongeveer 20 
procent van de Nederlandse organisaties versplinterd binnen de organisatie. Verspreide verantwoorde-
lijkheid en activiteiten met betrekking tot privacy bemoeilijken een efficiënte en effectieve aanpak van 
privacybescherming. Daarnaast missen de organisaties mogelijk een totaalbeeld van alle privacyrisico’s 
die ze lopen en een organisatiebrede aanpak die nodig is om privacybescherming op een hoger niveau 
te brengen. 

36,9%

57,0%

6,1%

Er is één afdeling hiervoor aangewezen

Privacy wordt door meerdere afdelingen gemanaged

Weet niet / geen opgave

 
Figuur 10: Concentratie en fragmentatie van privacyverantwoordelijkheid 

Naast het hierboven genoemde zien organisaties zelf vooral de complexiteit van wet- en regelgeving op 
het gebied van privacy als de belangrijkste belemmering bij het waarborgen van privacy. Ook de 
complexiteit van de ICT binnen de organisatie wordt hierbij regelmatig genoemd.  

Ook het toekennen van onvoldoende prioriteit is een belangrijke belemmerende factor. Gebrek aan 
capaciteit en financiële middelen is hieraan gerelateerd. In het algemeen geldt immers: hoe hoger de 
prioriteit binnen de organisatie, hoe meer mensen en middelen beschikbaar worden gesteld. 
 

 
Figuur 11: Belemmeringen voor het toepassen van privacybeschermende maatregelen 
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Complexiteit ICT 
Operationeel maken en toepassen van regelgeving 

Gebrek aan kennis 
Gebrek aan tijd / capaciteit 

Onvoldoende aandacht / prioriteit 
Complexiteit wet - en regelgeving 

“Certificering (met daaraan verbonden werkzaam-

heden en meetingen) en audit ontbreken” 

“Het zicht op alle persoonsbestanden 

is niet altijd aanwezig.” 
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Discrepantie tussen het waarom van privacywaarborging (vooral compliance) en het risico van 
onvoldoende waarborging (reputatieschade) 

Compliance is de belangrijkste motivatie voor organisaties om privacywaarborgende maatregelen te 
treffen. De beperkte boetes die staan op het overtreden van de privacywet en de lage ‘pakkans’ kunnen 
de oorzaak zijn dat organisaties het niet voldoen aan wet- en regelgeving niet als grootste schadepost 
zien. Nederlandse organisaties zien reputatieschade als belangrijkste schadepost. In landen met hoge 
boetes, zoals de Verenigde Staten, Engeland en Spanje, is gebleken dat boete- en aansprakelijkheids-
risico’s hoger scoren. 

Een effectieve inzet van privacywaarborgende maatregelen gaat verder dan alleen de wet- en regel-
geving. Organisaties zouden hun activiteiten meer moeten afstemmen op alle voor de organisatie 
relevante privacyrisico’s en de belangrijkste schadeposten (reputatieschade). Hieruit volgen maat-
regelen die niet alleen zijn gericht op het voldoen aan wet- en regelgeving. 

 
Figuur 12: Belemmeringen voor het toepassen van privacybeschermende maatregelen 

 

50,5% 

31,7% 

6,5% 
6,1% 
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Reputatieschade (en hieruit 
volgende bedrijfs-  
economische schade  

Niet voldoen aan wet- en  
regelgeving (boetes) 
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Verstoring van de  
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“De praktijk is soms weerbarstiger dan 

de wet van ons vraagt.” 

“Privacybescherming is bij ons niet 

100 procent waterdicht.” 

Gevoel van urgentie voor privacy neemt 
pas significant toe als zich klachten of 
incident hebben voorgedaan. 
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Privacyincidenten reëel gevaar 

Privacyrisico’s zijn niet louter theoretisch, diverse organisaties hebben reputatieschade opgelopen door 
dergelijke schendingen. Ontegenzeggelijk hebben privacyincidenten grote invloed gehad op het privacy-
bewustzijn. Inmiddels staat de teller op meer dan 500 miljoen verloren persoonsrecords in de laatste vijf jaar, 
bekende gevallen betreffen (zie ook privacyincidenten op: http://www.privacyrights.org/data-breach): 
• het verlies van een CD met gegevens van 25 miljoen Britse belastingbetalers; 
• het door grootschalige cyberfraudes gestolen worden van meer dan 100 miljoen credit- en debitcard-

gegevens, resulterend in settlements van meer dan 410 en 180 miljoen dollar; 
• de discussies in verschillende landen over privacyschending door Google Buzz / StreetView; 
• het publiceren van de inhoud van de PC van een officier van justitie die computer met gevoelige 

rechtszaken bij het oud vuil heeft gezet; 
• de grootschalige data mining van internationale betalingsgegevens van Europeanen via Swift-netwerk; 
• de adres- en e-mailgegevens van 63.000 klanten van de Nederlandse Energie Maatschappij en van alle 

46.000 donateurs van Oxfam-Novib waren online toegankelijk; 
• het stalken van leden van een vereniging van alleenstaande vrouwen; 
• Britse Home Office die USB-stick over meer dan 250.000 deelnemers aan drugs afkickproject; 
• het door SonyBMG installeren van spyware op 2,6 miljoen audio-CD’s ter controle van illegale CD’s; 
• het lekken van telefoonnummers van bekende Nederlandse via site van Gemeenschappelijke PersDienst; 
• de verkoop van financiële, medische en sexuele gegevens van 2,2 miljoen Nederlandse door 

onderzoeksbureau (en van meer dan 300.000 mensen meer dan 100 persoonskenmerken); 
• het met onbeveiligde mail-attachments versturen van grote bestanden met medische/pensioengegevens; 
• de drie miljoen opvragingen van bel- en internetgedragingen van Nederlanders (in 2009). Nederland 

heeft de illustere eer ‘wereldkampioen tappen’ te zijn; 
• verkoop van adresgegevens door telecom operator en informatiehandelsbureaus;  
• een ARBO-dienst die klanten van een verzekeraar waar het mee samenwerkt een direct mailing stuurt; 
• per ongeluk meeleveren van SMS-berichtinhoud van Nederlandse klanten door twee telecom providers 

aan opsporingsinstanties; 
• klantgegevens van energiemaatschappij die via spraakcomputer konden worden opgevraagd; 
• het verlies van gevoelige persoonsgegevens van duizenden landmacht- en marinemedewerkers via 

diverse onbeveiligde USB-sticks, laptops en website door het Ministerie van Defensie; 
• het filmen en vervolgens ‘blackmailen’ van bordeelbezoekers; 
• het inzoomen op lichaamsdelen van vrouwen bij cameratoezicht bij Centraal Station; 
• ontvreemding van 31.000 creditcardgegevens van klanten van thuiswinkelorganisatie TellSell; 
• het gebruik van illegaal verkregen persoonsgegevens door de landsadvocaat; 
• het verlies van onbeveiligde disks met miljoenen klantrecords alsmede het ontbreken van toereikende 

staftraining door HSBC (meer dan € 3 miljoen boete); 
• het verkopen van klant- en contractgegevens aan concurrent door bij T-Mobile medewerker; 
• het onrechtmatig monitoren van haar medewerkers door de Deutsche Bahn, leidend tot de hoogste 

privacyboete in Duitsland (meer dan € 1 miljoen); 
• het verliezen van tientallen papieren medische dossiers bij ziekenhuisafval; 
• het verloren gaan van backup-tapes met de registratie van miljoenen verzekerden, resulterend in 

miljoenenboete van Engelse toezichthouder; 
• het hacken van de Universiteit van Berkely waarbij gegevens van 1,4 miljoen Amerikanen, alsmede van 

160.000 studenten die medische voorzieningen gebruikten, zijn ‘geleend’; 
• het door online marketeers ontfutselen van persoonsgegevens van online klanten voor spam-doeleinden;  
• het benaderen van klanten door de eigen bank met lagere hypotheekaanbieding na diens analyse van hun 

maandelijks automatische afschrijving van hypotheekrente bij andere banken; 
• miljoenenboetes voor het onveilig bewaren of verwijderen van medische gegevens door aantal grote 

ziekenhuizen en apotheekketens in de VS; 
• etc. etc. 

http://www.privacyrights.org/data-breach�
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Beheersmaatregelen zijn met name operationeel van karakter 

Privacywaarborgende maatregelen zijn bij Nederlandse organisaties slechts beperkt op strategisch en 
tactisch niveau gedefinieerd. Zo geeft ongeveer de helft van de organisaties aan te beschikken over een 
management- of governance-structuur die gericht is op privacy. Bij slechts 39 procent van de organi-
saties worden privacydoelstellingen vertaald uit de organisatiebrede strategie en doelstellingen. Hier-
door bestaat het risico dat er geen afstemming is tussen de algemene (organisatiebrede) doelstellingen 
en de privacyspecifieke doelstellingen. Dit geldt eveneens voor de afstemming tussen de organisatie-
brede maatregelen en de privacyspecifieke maatregelen die zijn getroffen om deze doelstellingen te 
realiseren.  

Dit wekt de indruk dat maatregelen zijn toegepast, zonder dat de onderliggende (langere termijn) 
doelen en redenen voldoende in ogenschouw zijn genomen. Hierdoor kunnen privacybeschermende 
maatregelen uiteindelijk niet de gewenste effecten hebben. 
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meten\controleren
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Er is geen specifiek beleid\proces uitgestippeld

Uw organisatie heeft privacymaatregelen 
gedefinieerd specifiek gericht op uitbestede 
verwerkingen van persoonsgegevens.
Privacy is onderdeel van ons maatschappelijk 
verantwoord ondernemen (corporate social 
responsibility) programma

 
Figuur 13: Percentage per sector dat de genoemde privacywaarborgende maatregelen heeft getroffen 

 
De meeste Nederlandse organisaties geven aan privacycompliant te zijn, maar evalueren de 
waarborging van privacy en bijbehorende getroffen maatregelen nauwelijks 

Organisaties kunnen de kwaliteit van de door hun toegepaste privacywaarborgende maatregelen 
evalueren op basis van de door het CBP ontwikkelde methodieken. Zo kunnen organisaties vaststellen 
in hoeverre zij de wet- en regelgeving geheel naleven, Slechts een beperkt aantal organisaties voert een 
dergelijke evaluatie uit; 44 procent van de Nederlandse organisaties geeft aan geen van de genoemde 
evaluaties toe te passen, waarbij een kleine 17 procent aangeeft een privacy-audit te hebben uitgevoerd 
(intern dan wel extern). 

 
Organisaties lijken te positief over hun privacyprestaties  
De combinatie van zoveel (gevoelige) en langdurig bewaarde 
persoonsgegevens en zo weinig organisaties die weten of ze de 
privacyvereisten daadwerkelijk naleven, doet vermoeden dat zich 
in Nederland aanzienlijke privacyrisico’s kunnen voordoen. 
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Figuur 14: Meetinstrumenten inzake privacycompliance 

Ongeveer 85 procent van de Nederlandse organisaties geeft aan nu al privacycompliant te zijn of dit 
binnen een paar jaar te zijn. Deze conclusie lijkt te voorbarig aangezien evaluaties slechts beperkt 
worden uitgevoerd (hoe meten deze organisaties in hoeverre zij compliant zijn?). Echter, uit onze 
praktijkervaring blijkt dat slechts een beperkt aantal van de organisaties in Nederland geheel compliant 
is met de Wet bescherming persoonsgegevens (minder dan 10 procent). Verder is er slechts een hand-
vol organisaties dat over een officieel privacycertificaat beschikt (‘privacy proof’ is). 

 
 

 
Figuur 15: Wanneer volledig voldaan aan privacywet- en regelgeving? 

 
 

65,2% 

20,1% 

4,1% 
3,1% 

7,5% 

Zijn we al 

Binnen nu en een paar jaar 

Verdere toekomst 

Nooit 

Weet niet  / geen antwoord 

11% 

14% 

14% 

3% 
44% 

14% 
Privacy quickscan 

Wbp-zelfevaluatie (interne audit) 

Privacy-audit (interne audit) 

Privacy-audit (externe audit) 

Geen van deze 

Weet niet 

7½ procent van de organisaties denkt nooit 
aan de privacywet te kunnen voldoen.  
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7. KPMG-visie op privacybescherming 
 
In Nederland en de EU is privacy als bescherming van de persoonlijke levenssfeer een mensenrecht. 
Privacy is geen absoluut maar een relatief recht, andere belangen zoals contractuele verplichtingen en 
fraudepreventie spelen natuurlijk ook een rol. Net als het geval van gelijke behandeling van klanten of 
werknemers ongeacht hun afkomst of geslacht, zijn wij van mening dat organisaties privacy net zo 
serieus moet nemen. Goede privacybescherming draagt bij aan een betere uitoefening van de zorgplicht 
en aan een beter klantbeeld. Bovendien levert een slecht gebruik van persoonsgegevens veelal korte 
termijngewin op. Alleen een betrouwbare omgang met gegevens draagt bij aan een duurzame relatie 
met medewerkers en klanten. Werknemers zijn de drijvende kracht achter het behalen van de ambities 
van de organisatie, de klanten vormen het bestaansrecht. Het goede voorbeeld mag daarbij niet 
ophouden bij een paar mooie beloftes in een juridische beleidsnotitie, online privacystatement of als 
sluitstuk na incidenten of klachten; een organisatie moet een goed beheer van persoonsgegevens ook 
uitdragen. 
 
De vraag is waarom een organisatie onnodig risico’s zou willen lopen, met soms grote gevolgen voor 
de betreffende personen en kans op reputatieschade. Het gevaar voor misbruik schuilt niet enkel binnen 
de organisatie. De laatste twee decennia heeft het internet, digitalisering en keteninformatisering een 
enorme toename aan verzameling en uitwisseling van persoonsgegevens bewerkstelligd, van logistieke 
en financiële transacties tot privéfoto’s en diplomatieke berichten. Als deze eenmaal met andere 
organisaties zijn uitgewisseld is het vrijwel onmogelijk om fouten terug te draaien. Een bedrijfslek van 
persoonsgegevens mag dan ook niet in isolatie gezien worden, hoe miniem deze ook lijkt. Want indien 
de gelekte gegevens een gehele database betreffen of gecombineerd worden met andere persoons-
gegevens beschikbaar op het internet, dan vergroot dit het privacygevaar substantieel. Identiteitsdiefstal 
is dan eenvoudig mogelijk, die in de Verenigde Staten al het grootste frauderisico vormen. Het risico 
op privacyschendingen blijft langdurig bestaan aangezien de meeste organisaties gegevens vrijwel niet 
structureel verwijderen; gegevens blijven veelal meer dan 10 à 15 jaar in systemen geregistreerd. 
 

 
Een beter begrip van de (gevoelige) persoonsgegevens die een organisatie verwerkt zorgt voor betere 
beheersing en de mogelijkheid om het risico voor zowel organisatie als persoon te reduceren tot een 
acceptabel niveau. KPMG is op het multidisciplinaire privacygebied toonaangevend hoe organisaties 
dit kunnen realiseren. 

Wet- en regelgeving biedt de (minimale) kaders voor privacybescherming. De invulling van deze 
kaders is een complex proces. Veel voorkomende problemen die hierbij komen kijken zijn: 

• De inherente relativiteit en complexiteit van het cultureel bepaalde begrip privacy. Per leeftijds-
groep en per land heeft privacy een andere betekenis, alleen heeft de wet een absolute werking. 

• De complexiteit van de bijbehorende wet- en regelgeving, die niet eenvoudig is toe te passen op 
moderne ketensamenwerking en ICT- en internettoepassingen. Bovendien heeft een organisatie die 
opereert in meerdere sectoren en meerdere landen te maken met tegenstrijdige wettelijke eisen. 

• De vertaling van wet- en regelgeving naar de organisatieprocessen en -systemen, alsmede de 
integratie in specificaties voor nieuwe systeemprojecten. 

• Onduidelijkheid over welke baten privacybescherming de organisatie kan opleveren. 

• Toewijzing van verantwoordelijkheid en activiteiten inzake privacy in organisaties. 

Privacyparadox 
We geven vrijwillig meer en meer persoonlijke gegevens aan 
organisaties (in ruil voor een sociaal netwerk of klantvoor-
delen), terwijl we aan de andere kant steeds meer waarde 
hechten aan onze privacy. Ook jongeren blijkt uit eerder inter-
nationaal KPMG-onderzoek. 
 

http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/consumers-and-convergence/Pages/Convergence-goes-Mainstream.aspx�
http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/consumers-and-convergence/Pages/Convergence-goes-Mainstream.aspx�
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• De gefragmenteerde ‘waarom-vraag’ binnen organisaties en daardoor de moeizame aansluiting bij 
de organisatiebrede strategie en doelstellingen.  

• De complexer wordende informatiesystemen (waar worden, welke gegevens verwerkt (inclusief 
bewaard), wanneer en door wie?). 

 

 

 

 

 

 

Resumerend is uit ons onderzoek gebleken dat bij Nederlandse organisaties: 

• Maatregelen ten aanzien van privacybescherming met name zijn gericht op operationeel niveau. 
Veelal ontbreken toereikende beleids- en kaderscheppende maatregelen op strategisch en tactisch 
niveau. 

• Organisaties herkennen grotendeels de individuele privacyrechten, maar niet volledig. Tevens is 
het verschil tussen informatiebescherming en privacy voor veel bedrijven niet helder. Hierdoor 
denken veel bedrijven ten onrechte dat zij met het treffen van beveiligingsmaatregelen voldoen aan 
de geldende privacywet- en regelgeving.  

• Privacybescherming nog erg wordt benaderd vanuit een compliance-oogpunt. De positieve 
bedrijfseconomische effecten worden nauwelijks erkend. Dit verandert veelal pas na een 
grootschalig privacyincident. 

• Er nauwelijks evaluatie plaatsvindt of de maatregelen ten aanzien van privacy van een adequaat 
niveau zijn. Desondanks denken veel organisaties toch al privacy-compliant te zijn. 

Hieruit blijkt dat een noodzaak bestaat aan een duidelijk beeld over privacy en de organisatorische 
consequenties Om dit beeld te creëren dienen organisaties eerst te begrijpen wat privacy is en wat de 
gevoeligheden van de eigen organisatie zijn. Vervolgens is het belangrijk dat de organisatie inzicht 
krijgen in de bedreigingen en kansen van privacy; om dit te bereiken kan een stappenplan gevolgd 
worden om de risico`s te identificeren en deze te gebruiken om een concrete aanpak te formuleren.  

Belangrijk hierbij is dat alle activiteiten worden afgestemd op de specifieke organisatie. Het in beperkte 
mate toepassen van privacywaarborgende maatregelen hoeft niet persé slecht te zijn. De getroffen 
maatregelen dienen wél te zijn gebaseerd op een weloverwogen afweging van kosten en baten 
(economisch en sociaal-maatschappelijk). Hierbij dient uiteraard altijd de wet- en regelgeving te 
worden betrokken; onvoldoende maatregelen treffen om de wet- en regelgeving na te leven is immers 
strafbaar. Daarnaast is het belangrijk te beseffen dat het managen van privacyrisico’s, zoals alle 
risicomanagementprocessen, een continu en cyclisch proces is. 

Een effectief privacy risk managementprogramma voorziet in een mechanisme waarmee een organi-
satie privacyrisico’s kan beheersen op een manier die consistent is met haar bedrijfsdoelen, wettelijke 
verplichtingen en verwachtingen vanuit de markt. Een effectieve aanpak start met het herkennen dat 
privacyniet uitsluitend een technisch issue is, maar een strategisch issue dat tevens betrekking heeft op 
gegevens die niet elektronisch zijn vastgelegd.  

 
 

Ook met de beste intenties 
Heel veel gebruik van persoonsgegevens geschiedt probleemloos en in lijn 
met de privacywetgeving. Privacy komt echter ook met de beste bedoe-
lingen in gevaar. Vanwege de exponentieel groeiende databases met 
persoonsgegevens, complexe ICT, keteninformatisering en oneindige 
opslag kunnen kleine fouten, ontevreden medewerker of een geslaagde 
‘hack’ al snel enorme privacygevolgen hebben. 

Cloud computing & privacy 
Bij een aantal cloud-oplossingen van US-origine is 
door de leveranciers toegegeven dat geheel privacy-
compliante toepassing nog onmogelijk is. 
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Het risicomanagementproces voor privacy bevat vier fases en vier aandachtsgebieden, zoals weerge-
geven in figuur 16. Een programma voor privacy risicomanagement vereist een collectief aan expertise 
van een variëteit aan afdelingen en specialisten (zoals juridische, ICT, lijnmanagers, marketing, 
verkoop en internal audit), inclusief professionals met kennis, inzicht en ervaring met informatie/ICT-
risicomanagement en bedrijfsprocessen alsook met privacywetgeving en de organisatiespecifieke 
behoeften.  
 
In het navolgende hoofdstuk wordt onderstaande aanpak verder uiteengezet in de vorm van een 
stappenplan. 
 
 

 
 
Figuur 16: Privacymanagementproces  

 
 
 
 
 

 
 

Privacy is te belangrijk en te multidisciplinair 
van aard om louter aan juristen over te laten ! 
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8. Voorbeeld stappenplan voor beter privacyrisicomanagement 
Zoals eerder opgemerkt is het belangrijk te beseffen dat het managen van privacyrisico’s, zoals alle 
risicomanagementprocessen, een continu en cyclisch proces is. Een effectieve privacyrisicobeheersing 
is consistent met haar bedrijfsdoelen en -behoeftes, wettelijke verplichtingen en verwachtingen vanuit 
de markt. Een effectieve aanpak start met het herkennen dat privacy niet uitsluitend een technisch issue 
is, maar een strategisch issue dat tevens betrekking heeft op gegevens die niet elektronisch zijn vastge-
legd. Tevens dient privacy niet in isolement te worden aangepakt, maar te worden gecombineerd met 
andere onderwerpen die betrekking hebben op informatie, zoals informatiegovernance/eigenaarschap, 
informatiekwaliteit, informatiebeveiliging, retentie/bewaartermijnen, e.d. 

De volgende tien stappen kunnen helpen bij het waarborgen van privacy binnen een organisatie. Ze 
behoeven niet noodzakelijkerwijs in deze volgorde te worden doorlopen; dat is mede afhankelijk van 
de bestaande governance-structuur en de status c.q. volwassenheid op privacygebied. 

Stap 1: Verzeker sponsoring en sturing vanuit directie/management.  
Ook al is dit een standaardaanbeveling, zonder deze steun blijft privacy veroordeeld tot een louter 
juridisch of ICT-(beveiligings)project. Met toereikende ondersteuning kunnen voldoende middelen en 
continuïteit worden verzekerd. In veel gevallen betekent dit dat een jurist of compliance officer op 
hoofdlijnen de privacystrategie moet vaststellen en uitdragen en vervolgens het invoeringsproject 
stimuleren. In andere gevallen is de aanwezigheid en het gebruik van een grote wijziging (zoals een 
systeemconsolidatie of uitbesteding over meerdere landen/continenten) een stimulans voor privacy-
investeringen. 
 
Stap 2: Stel projectteam samen en voorzie het van toereikende mandaat en middelen. Voorzie dit 
project van voldoende bevoegdheid en middelen, een krachtige en verbindende projectleider en een 
breed collectief aan expertise. Identificeer sleutelpersonen en gegevenseigenaren in verschillende 
organisatieonderdelen (lijnmanagement, HR, Marketing/ Sales, Juridische Zaken, ICT, Security, Audit) 
die participeren in het project. Dit omvat professionals met ervaring met informatierisicomanagement, 
bedrijfsprocessen en privacywetgeving.  

 
Stap 3: Inventariseer en classificeer de informatie die op dit moment in bezit is. Begrijp terdege 
waarom de organisatie welke persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt en/of verspreidt. Al deze 
activiteiten moeten onderdeel zijn van de organisatiebrede informatielevenscyclus. Met het classifi-
ceren van gegevensgroepen kan worden bepaald welke mate van bescherming vereist is.  

Belangrijke vragen zijn verder:  

• Voldoen de huidige persoonsgegevens aan de actuele behoefte of zijn er meer persoonlijke 
gegevens aanwezig dan eigenlijk nodig of wenselijk is? Daarnaast is het belangrijk de minimale en 
maximale bewaartermijn van persoonsgegevens te identificeren. 

• Welke gevoelige persoonsgegevens gebruiken en bewaren we (ras/etniciteit, politieke, godsdien-
stige of sexuele opvattingen, politieke partij- en vakbondslidmaatschap en medische situatie)? 
Voor (semi) overheidsorganisaties is hierbij ook van belang in welke mate het BSN en eventuele 
biometrische gegevens worden toegepast en uitgewisseld. 

• Hoe gaan we om met de privégegevens van medewerkers in de werkomgeving, zoals door sociale 
netwerken, privémail, telefoongebruik, e.d.?  

In Nederland is het op dit moment nog verplicht om bij het College Bescherming Persoonsgegevens te 
melden welke verwerkingen van persoonsgegevens plaatsvinden, afgezien van verwerkingen waarvoor 
een vrijstelling geldt.  

 
Stap 4: Inventariseer en analyseer de methoden die worden gebruikt om persoonlijke informatie 
te verzamelen. Deze stap kan gelijktijdig met de voorgaande stap worden uitgevoerd en omvat een 
analyse van de website(s), applicaties, registraties, marketingacties, aanschaf van databases met per-
soonsgegevens, etc. Inventariseer ook hoe en waarmee de geregistreerde burger, klant of medewerker 
wordt geïnformeerd en toestemming heeft gegeven. Bovendien is het voor een organisatie van belang 
een scherp beeld te krijgen van haar externe gegevensuitwisseling en internationale gegevensstromen, 
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alsmede welke derde partijen – onder haar verantwoordelijkheid – uiteindelijk beschikken over 
persoonsgegevens.  
 
Voor zowel de eigen organisatie als de ketens waarin ze actief is, heeft het ook toegevoegde waarde om 
in deze stap direct te analyseren hoe de kwaliteit van de persoonsgegevens wordt bewaakt, met name 
van de identificatie- en gevoelige persoonsgegevens. 
 
Stap 5: Voer een Privacy Impact Assessment uit. Na het analyseren van de aanwezige gegevens, 
informatiestromen en informatiemanagementprocessen, kan een dergelijk assessment vroegtijdig de 
belangrijkste privacyrisico’s identificeren. Diverse overheden en privacytoezichthouders zijn bezig met 
het ontwikkelen of zelfs verplicht stellen van Privacy Impact Assessments2

De volgende kernvragen kunnen eenmalig of jaarlijks, maar bij voorkeur ook bij belangrijke 
wijzigingen in dienstverlening of opereren worden beschouwd: 

.  

• Wat verstaan we precies onder privacy en privacybescherming voor onze activiteiten? Wat beteke-
nen de privacycontext en privacyeisen vanuit wet/regelgeving én ketenpartners en in/externe 
belanghebbenden voor onze organisatie? 

• Waar liggen de bedreigingen danwel kansen (wat kan het de organisatie kosten en wat het kan het 
opleveren)? 

• Hoe kan ons privacybeleid worden vertaald naar een concrete aanpak op strategisch, tactisch en 
operationeel niveau? Hierbij kan een organisatie gebruikmaken van het ‘Privacy by Design’-
principe waarbij de privacymaatregelen direct al in het ontwerp van nieuwe diensten of systemen 
worden opgenomen. 

Het is niet eenvoudig alle relevante wet- en regelgeving op privacygebied duidelijk te krijgen en de 
impact daarvan op de activiteiten te doorgronden. Naast de Wet bescherming persoonsgegevens zijn er 
ook privacyeisen in andere wetten, bijvoorbeeld inzake spam, bewaartermijnen, identificatie-
documenten, (elektronische) medische dossiers, e.d. Naar verwachting volgt er nog wetgeving die 
verplicht dat organisaties alle klanten moeten informeren over plaatsgevonden privacyschendingen. 

 
Stap 6: Stel een Privacy Officer aan, of iemand met deze verantwoordelijkheid als deeltijdtaak die 
genoeg autoriteit heeft om privacy-issues organisatiebreed aan te pakken. In Nederland kan een 
organisatie kiezen voor het instellen van een Functionaris Gegevensbescherming (FG), die intern een 
onafhankelijke en advies- en toezichtrol vervult. Hierbij hoeft de organisatie geen verwerkingen bij het 
College te melden, maar moet wel jaarlijkse verantwoording worden afgelegd over de privacystatus en 
-naleving. 
 
In het verlengde hiervan zullen er bij grotere organisaties naast de centrale privacyverantwoordelijke 
ook decentrale privacyfuncties moeten worden ingericht. Dit aspectgebied is desgewenst te splitsen in 
klantprivacy en HR-privacy, aangezien de verantwoordelijkheden voor deze type gegevens ook 
verspreid belegd zijn. Tezamen met een goede organisatorische verankering, spelregels en controle op 
de naleving vormt dit de privacygovernance. 
 
Stap 7: Ontwikkel een organisatiebreed privacybeleid en vertaal dit in concrete maatregelen.  
Dit beleid bestaat veelal uit twee delen, beleid inzake de omgang met klantgegevens en beleid voor 
medewerkergegevens. De vertaalslag van dit beleid naar praktisch toepasbare organisatorische, 
juridische, procedurele en technische maatregelen bepaalt de kracht van de privacybescherming. De 
afstand tussen een abstract privacybeleid en de dagelijkse operatie is vrij groot, die is te overbruggen 
door gebruik te maken van goede richtsnoeren, bijvoorbeeld op gebieden als: 
• hoe medewerkers in het call center kunnen omgaan met geautoriseerde en ongeautoriseerde vragen 

en verzoeken; 
• het testen van informatiesystemen met persoonsgegevens; 
• hoe medewerkers zich moeten gedragen op sociale netwerksites, twitter en andere nieuwe media; 
• het verstrekken van gegevenssets aan derde partijen; 
•  het afhandelen van privacyklachten en -incidenten; 

                                                 
2 Sommige PIA’s zijn meer gericht op naleving van privacywetgeving dan op het analyseren van de privacy-
verwachtingen, -effecten en -risico’s van nieuwe diensten en systemen in breed perspectief. 
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• hoe moet worden omgegaan met de vernietiging van oude gegevens, personeelsdossiers en camera-

beelden. 
 
Het samenstel van privacymaatregelen heet ook wel een zg. ‘privacy control framework’. 

Er zijn in beperkte mate standaards beschikbaar om een dergelijk privacy control framework eenvoudig 
en goed in te richten. Afgezien van Amerikaanse of specifieke standaards voor financiële/creditcard of 
medische gegevens, zijn er in internationaal verband enkele hulpmiddelen ontwikkeld. Denk hierbij 
aan de hulpmiddelen van het CBP (http://www.cbpweb.nl/Pages/ind_wetten_zelfr_compliance.aspx), 
de British Standard BS10012 (voor het invoeren van een Personal Information Management System, 
PIMS), ISO 22307 (Privacy Impact Assessment in financiële sector), ISO 29100 (Privacy framework, 
nog in ontwikkeling), ISO 15489 (Records Management) en de bekende ISO 27001/2 (Information 
Security Management System). Deze hulpmiddelen kunnen als kader en als checklist gebruikt worden. 

In een aantal sectoren geldt een privacy gedragscode, hierin wordt de wet toegespitst voor de gegevens-
verwerkingen die specifiek zijn voor de organisaties in die sector. Financiële instellingen, farma-
ceutische bedrijven, direct marketeers en particuliere recherchebureaus zijn voorbeelden van sectoren 
met een gedragscode. 

Het privacybeleid en specifieke maatregelen die betrekking hebben op eigen medewerkers dienen te 
worden voorgelegd aan de OR/Medezeggenschapsraad. Voor het gebruikmaken van personeels-
volgsystemen, waarbij bijvoorbeeld telefoon-, internet- en cameragegevens worden opgeslagen, heeft 
de OR instemmingsrecht. Deze verplichte afstemming  met de OR dient – met voldoende doorlooptijd 
– in de planning van een privacyproject te worden opgenomen. 

 
Stap 8: Kies oplossing voor eventuele gegevensuitwisseling buiten de EU. Organisaties die per-
soonsgegevens uitwisselen met buitenlandse dochter/zusterondernemingen, (IT) service providers en 
andere partijen waarmee wordt samengewerkt, moeten voldaan aan specifieke privacyeisen. Dit geldt 
ook voor organisaties die via hun intranet intern persoonsgegevens verspreiden. Er is een aantal opties 
om dit volgens de wet te doen, te weten: 
• Gebruik van gestandaardiseerde EU-modelcontracten voor gegevensuitwisseling; 
• Pas zg. Binding Corporate Rules toe, waarbij alle organisatieonderdelen voldoen aan groepsbrede 

privacy policy die is goedgekeurd door Europese privacy toezichthouders; 
• Verkrijg zg. ‘Safe Harbor’-certificering in geval van EU – US gegevensuitwisseling; 
• Vraag expliciete toestemming van alle geregistreerde personen; 
• Verleg informatiestromen (b.v. door scheiding gegevensverkeer via Amerikaans, Europees en 

Aziatisch rekencentra); 
• Benut uitzonderingen in wet (b.v. in vitaal belang, contractuele verplichting, publiek register); 
• Wissel alleen persoonsgegevens met landen die door de EC zijn goedgekeurd vanwege hun 

adequate privacybescherming (o.a. alle landen in Europese Economische Ruimte, alsmede 
Argentinië, Canada, Israel, Andorra, Britse kanaaleilanden en Zwitserland). 

 
Stap 9: Train de medewerkers, inclusief het management. Train zowel huidige als nieuwe mede-
werkers, vergeet daarbij de inhuur en derde partijen niet. Geef specifieke aandacht aan personeel dat in 
(direct) contact staat met klanten en met gevoelige gegevens, ook die in (fysieke) personeelsdossiers. 
Als de organisatie een vertrouwensfunctie heeft en/of gevoelige gegevens verdient een verplichte 
training met afsluitende test de voorkeur boven de vrijblijvende varianten. 
 
Eenvoudig voorbeeldmateriaal voor bijvoorbeeld MKB-ondernemingen is te verkrijgen via de websites 
van organisaties als College Bescherming Persoonsgegevens (www.cbpweb.nl), ECP-EP 
(www.ecp.nl), Consumentenbond (www.consumentenbond.nl), e.e.a. 
 
Zorg ervoor dat personeel en klanten zich bewust zijn van het privacybeleid en de procedures en de 
implicaties hiervan begrijpen. Dit kan derhalve verdergaan dan een privacystatement op inter- en 
intranet, maar het actief informeren via nieuwsbrieven, bijsluiters, bijeenkomsten, e.d. 
 
Stap 10: Waarborg dat persoonlijke informatie echt veilig is. Persoonlijke informatie, opgeslagen 
in elektronisch én papieren formaat, maar ook tijdens in- en externe communicatie, moet op verfijnd 
niveau worden beveiligd en beschermd tegen onbevoegde of ongewenste toegang. Dit geldt met name 
voor gevoelige en identiteitsgegevens (ook wel ‘Identity & Access Management’ geheten). In ieder 

http://www.cbpweb.nl/Pages/ind_wetten_zelfr_compliance.aspx�
http://www.cbpweb.nl/�
http://www.ecp.nl/�
http://www.consumentenbond.nl/�
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geval moeten de maatregelen gebaseerd zijn op de in stap 3 geclassificeerde gevoeligheid van de 
betreffende persoonsgegevens. 
 
Zoals eerder aangegeven werken privacymaatregelen effectiever als ze in informatiesystemen zijn 
opgenomen en dus geautomatiseerd worden afdwongen. Zeker in vergelijking met later toegevoegde 
procedurele oplossingen. Privacy by Design zorgt ervoor dat de benodigde maatregelen reeds in de 
ontwerpfase worden bepaald (zie ook het Witboek Privacy Enhancing Technologie voor beslissers: 
www.cbpweb.nl/downloads_technologie/witboek_pet.pdf). 
 
Stap 11: Waarborg dat betrokken derde partijen en leveranciers ook privacycompliant zijn. 
Bepaal dat zij minstens een zelfde niveau van bescherming leveren. Dit gaat verder dan louter het 
tekenen van geheimhoudingsverklaringen, maar ook het contractueel regelen met en voorlichten van 
tijdelijke medewerkers, freelancers, ketenpartners, service providers, e.d. Laat derde partijen zo 
mogelijk concreet aantonen dat ze goed omgaan met de van uw organisatie afkomstige persoons-
gegevens. 
 
Stap 12: Evalueer, stel bij en verantwoord privacynaleving. Het is gezond om periodiek na te gaan 
of (nog) wordt voldaan aan de wettelijke privacyeisen en het eigen privacybeleid. Dit verhoogt het 
bewustzijn en geeft gelegenheid om zaken bij te stellen (zowel beleid als maatregelen). Voor sommige 
organisaties kan het wenselijk zijn om zich extern te verantwoorden, bijvoorbeeld met een privacy-
certificaat (zg. ‘privacy proof’-certificaat).  
 
De gevorderde organisaties kunnen overwegen naar een hoger volwassenheidsniveau qua privacy-
management door te groeien en zich hiermee extern te onderscheiden. 

 
 

Wat blijkt in de praktijk te werken? 
• Neem een communicatief sterke en daadkrachtige projectleider, maar bij voorkeur geen jurist; 
• Het zoveel mogelijk minimaliseren van de opslag van persoonsgegevens reduceert ook de privacyrisico’s 

aanzienlijk; 
• Zorg voor begrijpelijke taal in het privacybeleid en voor uitleg en checklist voor medewerkers over hoe 

privacyeisen in de dagelijkse praktijk, in projecten en in ICT-beheer kunnen worden gewaarborgd; 
• Veel voorkomend misverstand: ‘vrijstelling’ betekent dat bepaalde verwerking van persoonsgegevens niet bij 

het CBP hoeft te worden gemeld (b.v. personeels/salarisadministratie, publieke diensten); daarentegen dient 
voor deze verwerking gewoon te worden voldaan aan de Wbp. 

• Beschouw de gehele keten waarin persoonsgegevens worden uitgewisseld en niet louter de interne 
registraties; 

• Maak de privacygovernance helder, inclusief taken en verantwoordelijkheden van de verschillende 
betrokkenen voor klant- en medewerkergegevens; 

• Zoek privacy niet teveel in juridische oplossingen, geef prioriteit aan de vertaling naar operationele processen 
en informatiesystemen; 

• Probeer niet direct alle aanwezige persoonsgegevens in detail te gaan classificeren, dit vormt een enorm 
arbeidsintensieve kluif, het indelen van gehele informatiesystemen is doelgerichter om niveau van privacy-
bescherming te bepalen; 

• Gebruik privacyincidenten bij soortgelijke organisaties om bewustzijn en actiebereidheid te verhogen; 
• Voer periodieke self-assessment en audits uit om status goed te kennen, aandacht op peil te houden en 

belangrijkste privacyrisico’s te kunnen aanpakken; 
• Beperkt de toegang tot gegevens van bekende Nederlanders en eigen medewerkers en hun familieleden tot 

een uiterst kleine groep medewerkers, waarbij deze gegevenstoegang ook wordt gelogd; 
• Zorg dat concrete bewaartermijnen duidelijk zijn en zoveel mogelijk geautomatiseerd worden afgedwongen; 
• De waarde van persoonsgegevens is dusdanig hoog dat diverse incasso-, detective- en handelsinformatie-

bureaus erg ver gaan om deze gegevens via call centers, freelancers of via (ICT) medewerkers te ontfutselen; 
• Combineer bewustwordingscampagnes voor privacy met die op gerelateerde gebieden, zoals integriteit, 

informatiekwaliteit, informatiebeveiliging of andere compliancegebieden; 
• Overcommuniceren is nauwelijks mogelijk, uit eerdere onderzoeken was al gebleken dat het algehele 

privacybewustzijn bij Nederlandse burgers laag is. Herhaling vormt de kracht van de privacyboodschap. 

http://www.cbpweb.nl/downloads_technologie/witboek_pet.pdf�
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KPMG 

 

Ons speelveld 

KPMG Nederland levert hoogwaardige dienstverlening op het gebied van audit, tax en advisory. We 
adviseren over prestatieverbetering en risicobeheersing en zijn actief op het gebied van controle en 
verantwoording. We werken voor een brede groep opdrachtgevers: grote (inter)nationale onder-
nemingen, middelgrote bedrijven, non-profitorganisaties en de overheid. 

 

KPMG en Privacy 

Door de internationale samenwerking en het door organisaties opereren in ketenverband is privacy een 
complex vraagstuk met juridische, strategische, bedrijfs/procesmatige, ICT- en compliance-aspecten. 
KPMG onderscheidt zich door het aanbieden van een multidisciplinair team van professionals met 
ervaring in projectmanagement, privacy-implementaties en -onderzoeken en informatie/internet-
beveiliging, zowel op nationaal als internationaal niveau. KPMG Nederland coördineert ook de 
Europese privacyactiviteiten van KPMG. 

Daarnaast heeft KPMG een toonaangevende positie op het gebied van Privacy Impact Assessments en 
Privacy by Design. KPMG heeft een witboek geschreven over het toepassen van dergelijke privacy-
technieken bij gegevensverwerking voor publieke dienstverlening. 

KPMG IT Advisory heeft in de afgelopen 20 jaar sinds de introductie van de eerste Nederlandse 
privacywet gedegen ervaring opgebouwd in het opzetten en ondersteunen van privacytrajecten, waarbij 
wij de brug kunnen slaan tussen privacybeleid en -reglement enerzijds en procesmatige en technische 
inrichting anderzijds. In een internationale setting adviseren wij ook over de meest geschikte oplossing 
voor gegevensuitwisseling naar eigen zuster/dochterbedrijven en derde partijen (zoals IT Service 
Providers) buiten de EU. 

De resultaten die in dit document zijn beschreven zijn afkomstig van een door KPMG, in samen-
werking met TNS/Nipo en de Erasmus Universiteit, uitgevoerd onderzoek naar het begrip, het belang 
en het beschermen van privacy binnen Nederlandse organisaties.  

Onderzoek is uitgevoerd door Ad de Goeij en Maartje Le Goff-Smit. Aan deze white paper is verder 
een bijdrage geleverd door Dennis Voges en Robbert Jan Dijkman, de eindredactie is verzorgd door 
Ronald Koorn. 
 

Nadere kennismaking 

Wij komen graag met u in contact en stellen het zeer op prijs in een persoonlijk gesprek met u over ICT 
en privacybescherming van gedachten te wisselen. 



KPMG IT Advisory
Postbus 74500
1070 DB Amsterdam
www.kpmg.nl/it

Ronald Koorn
Partner Privacy & Information Governance
Tel. (030) 658 2150 
Fax (030) 658 2199
koorn.ronald@kpmg.nl
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