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1 AANBEVELINGEN 
In deze sectie worden per thema aanbevelingen weergegeven over hoe met persoonsgegevens dient te worden 
omgegaan in bepaalde specifieke situaties. Alsook wordt aangegeven welke documenten uit voorgaande 
rubriek hiertoe kunnen bijdragen.  

Bij de aanbevelingen wordt, waar mogelijk, de bron van de interpretatie meegegeven, alsook waar (indien 
gewenst) meer informatie gevonden kan worden over een specifiek onderwerp.  

1.1 Apotheker specifieke aanbevelingen 

1.1.1 DE REGISTRATIE VAN NIEUWE PATIËNTEN 

1.1.1.1 MINIMALE GEGEVENSVERWERKING (ARTIKEL 5.1C AVG) 

Bij de registratie van een nieuwe patiënt moeten een aantal persoonsgegevens worden geregistreerd. De 
betrokken persoonsgegevens zijn afhankelijk van de afgeleverde producten. In het geval het gaat over 
geneesmiddelen op voorschrift moeten, op basis van hoofdstuk 7 van het KB van 21 januari 2009, volgende 
persoonsgegevens verzameld worden: 

 Naam, voornaam van de voorschrijver; 

 Naam, voornaam van de patiënt; 

 INSZ-nummer; 

 Geboortedatum (als onderdeel van het INSZ-nummer); deze gegevens zijn noodzakelijk voor de  
terugbetaling van bepaalde geneesmiddelen, zoals bijvoorbeeld vaccins. Deze noodzakelijkheid vindt 
zijn oorsprong in de wettelijke verplichtingen volgend uit het KB van 10 augustus 2005. 

Naast deze wettelijk verplichte elementen, worden in bepaalde gevallen bijkomende persoongegevens 
geregistreerd: 

 Adres van de patiënt, dit kan enkel verzameld worden indien de patiënt hiervoor toestemming heeft 
verleend1; 

 E-mail en telefoonnummer, dit kan enkel verzameld worden indien de patiënt hiervoor toestemming 
heeft verleend;  

 De foto van de patiënt kan enkel verzameld worden indien de patiënt hiervoor zijn toestemming heeft 
verleend2, of in het geval de apotheker de registratie van de foto kadert in het verzekeren van een 
correcte identificatie van de patiënt. Deze correcte identificatie geldt enkel als gerechtvaardigd 
belang indien hieraan een hoger doel dan de loutere identificatie wordt gekoppeld, bijvoorbeeld het 
voorkomen van misbruik door na te gaan of het de correcte persoon is die het geneesmiddel ophaalt.  

De bijkomende gegevens mogen enkel verzameld worden indien ze relevant zijn, dit in het kader van de 
verplichting tot data minimalisatie.  

In het kader van de aflevering van geneesmiddelen die niet op voorschrift zijn en de aflevering van andere 
parafarmaceutische producten, mogen er enkel gegevens geregistreerd worden indien de patiënt hiervoor 
zijn toestemming verleent. De verzameling dient tot het minimum beperkt te worden en de patiënt dient 
geïnformeerd te worden over het feit dat de gevraagde gegevens niet verplicht verstrekt moeten worden.  

1.1.1.2  BEWAARTERMIJN (ARTIKEL 5.1E AVG) 

De verzamelde persoonsgegevens worden nooit verwijderd uit het softwaresysteem. Er is een wettelijke 
verplichting voor het bewaren van verzamelde gegevens met farmaceutisch doel. Deze gegevens moeten 
gedurende minstens 10 jaar in de apotheek bewaard worden. Vervolgens moeten de gegevens nog 20 jaar 
bewaard worden en na verloop van 30 jaar moeten de gegevens vernietigd/verwijderd worden. Om een 
correct gevolg te geven aan deze bewaartermijnen, dient een procedure te worden opgesteld m.b.t het 
bewaren en veilig vernietigen/verwijderen van persoonsgegevens. Deze procedure dient o.a. te bevatten 
welke bewaartermijnen er gelden, welk medium gebruikt wordt om deze gegevens te bewaren, wie 

                                                 
1 7.1 Gids voor Goede officinale farmaceutische praktijken 
2 7.1 Gids voor Gode officinale farmaceutische praktijken 
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verantwoordelijk is voor het vernietigen/verwijderen van de persoonsgegevens na de bewaartermijn, op 
welke manier dit dient te gebeuren en binnen welke tijdsperiode.  

De procedure kan eventueel opgenomen worden in de sectorale Code of Conduct.  

Daarnaast dient bekeken te worden of het mogelijk is dat het softwaresysteem aangeeft welke gegevens de 
bewaartermijn van 30 jaar bereikt hebben.  

Een alternatief is het instellen van automatische anonimisering na verloop van 30jaar, voor zover het 
softwaresysteem dit toelaat.  

Aanbeveling: activeren van automatische anonimisering of pop-up voor de vernietiging van de gegevens 
alsook het opnemen van de modaliteiten met betrekking tot verwijdering, in een procedure en/of in de 
sectorale Code of Conduct.  

1.1.1.3 JUISTHEID EN GEGEVENSKWALITEIT (ARTIKEL 5.1D EN 16 AVG) 

De registratie van de gegevens gebeurt door het inlezen van de e-ID-kaart met een kaartlezer ter garantie 
van de juistheid en kwaliteit van de persoonsgegevens. De identiteitskaart wordt éénmaal ingelezen bij het 
eerste bezoek. Het opnieuw inlezen van de identiteitskaart op latere momenten is sterk afhankelijk van 
apotheker tot apotheker.   

Het opnieuw inlezen dient als proactieve maatregel van de apotheker om de gegevens up-to-date te houden. 
Dit zou bijvoorbeeld telkenmale kunnen na het verstrijken van een periode van 6 maanden. Desalniettemin 
kan de patiënt zélf ook de vraag stellen naar verbetering van zijn/haar gegevens. De apotheker kan in 
dergelijk geval de identiteitskaart opnieuw inlezen of de gegevens handmatig aanpassen.  

Aanbeveling: bekijken met de softwarehuizen of het mogelijk is om een automatische herinnering in te 
stellen na het verstrijken van de periode van 6 maanden om de identiteitskaart opnieuw in te lezen.  

1.1.2 AFLEVERING PRODUCTEN AAN DERDEN 

De apotheker krijgt regelmatig de vraag om geneesmiddelen af te leveren aan een derde. Het kan gaan om 
een familielid, iemand van mantelzorg, thuisverplegingen, en buur of een andere derde.  

In dergelijke gevallen dient een aantoonbare toestemming of mandaat van de patiënt/betrokkene 
voorhanden te zijn alvorens de medicatiedoosjes of -zakjes mee kunnen gegeven worden aan een derde. Dit 
om te verzekeren dat er een rechtmatige verwerkingsgrond bestaat in het kader van artikel 6 AVG.  

Aanbeveling: voorzien in een aantoonbare toestemming of mandaat van de patiënt/betrokkene om 
medicatie te laten afhalen door een derde. 

1.1.3 DEELNAME WETENSCHAPPELIJKE STUDIES 

Patiënten kunnen via de apotheker deelnemen aan wetenschappelijke studies. De patiënt verleent zijn 
toestemming aan de apotheker via “geïnformeerde toestemming”, maar de apotheker pseudonimiseert de 
gegevens alvorens deze door te geven aan derde partijen. Dit wil zeggen dat de apotheker aan de patiënt een 
code toekent, deze code wordt gecommuniceerd naar de derde partijen en enkel de apotheker in staat is om 
de link te leggen tussen de code en de gegevens van de patiënt. 

Bij de doorgifte van gegevens aan derden voor wetenschappelijke studies, dienen volgende aandachtspunten 
in acht genomen te worden:  

 Indien derde partijen initialen en geboortedatum vragen, dient overwogen te worden of doorgifte van 
minder persoonsgegevens kan volstaan. Het doorgeven van deze gegevens kan namelijk de 
anonimiteit van de doorgegeven gegevens verhinderen. 

 De toestemmingsdocumenten dienen bekeken te worden in het licht van de transparantievereisten 
van artikel 12-14.  

Bij doorgifte van gegevens aan derden voor wetenschappelijke studies, zijn volgende aanbevelingen 
van toepassing: 

 De patiënt informeren indien er sprake is van niet-anonieme doorgifte; 

 Opnemen van deze informatie op het toestemmingsformulier of een afzonderlijke Privacy Verklaring 
voorleggen die ter beschikking gesteld wordt vóór de ondertekening van het toestemmingsformulier; 
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 De nodige waarborgen formaliseren in een contract met de onderzoekspartij. Dit contract moet 
afgesloten worden vooraleer doorgifte van gegevens plaatsvindt; 

 De geïnformeerde toestemming dient veilig bewaard te worden in de apotheek, i.e. in afgesloten 
kast/ruimte. 

1.2 IT en security3 

1.2.1 WACHTWOORDEN 

Bij het opstarten van het softwaresysteem dient men in te loggen met gebruikersnaam en wachtwoord, tenzij 
er gewerkt wordt met een badge. Indien een badge gebruikt wordt om in te loggen, moet voor het gebruik 
van bepaalde modules (bvb kassa) naast de badge ook een wachtwoord worden ingegeven.  

Er zijn geen wachtwoordrestricties en wachtwoorden moeten nooit gewijzigd worden; in bepaalde gevallen 
wordt er geen wachtwoord gebruikt bij het heropstarten.   

Aanbeveling: een wachtwoordbeleid opstellen en vervolgens afdwingen op sectorniveau (dit kan door 
middel van de code of conduct). Bij het opstellen van het wachtwoordbeleid, moet er aandacht besteed 
worden aan volgende elementen:  

 Verplicht gebruik van een gebruikersnaam en wachtwoord voor het opstarten van het 
softwaresysteem om te voorkomen dat onbevoegden toegang tot het systeem bekomen; 

 Verplicht gebruik van individuele gebruikersnamen/accounts en bijhorend wachtwoord om 
traceerbaarheid te kunnen garanderen; 

 Bij het kiezen van een wachtwoord, moet er afgedwongen worden dat men een sterk wachtwoord 
instelt (minstens 8 tekens, waarvan minstens 1 hoofdletter, minstens 1 gewone letter, minstens 1 
cijfer en minstens 1 speciaal karakter) 
 
Tip: Adviseer het gebruik van wachtwoordzinnen in plaats van simpele wachtwoorden; 
 

 Verplicht aanpassen van het wachtwoord na 90 dagen (3 maanden); 

 Kies geen gemakkelijk te raden wachtwoorden zoals wachtwoorden die je naam of geboortedatum 
bevatten; 

 Zorg dat eerder gekozen wachtwoorden niet opnieuw kunnen ingesteld worden; 

 Een wachtwoord is persoonlijk, deel het dus nooit met anderen, ook niet met iemand van de bijv. de 
technische dienst (IT). 

1.2.2 DIGITALE TOEGANGEN 

In het softwaresysteem zijn er verschillende modules en kunnen er verschillende rollen toegekend worden. 

In sommige apotheken wordt een onderscheid gemaakt tussen de administrator account en de gewone 

account. Echter, in bepaalde gevallen wordt er geen onderscheid gemaakt en heeft iedereen dezelfde rechten 

en toegangen. 

Aanbeveling: om te bepalen wie wat kan binnen de applicatie, moet er een rechten- en rollensysteem 
uitgewerkt worden volgens het principe van de minste privileges.  

Bij voorkeur worden verschillende mogelijkheden gecombineerd om een hoger security-niveau te bereiken: 

 Beperk toegang tot de verschillende modules in het softwaresysteem tot die personen die het nodig 

hebben voor het uitoefenen van hun job. Dit kan door toegangen te koppelen aan een account of 

door het gebruik van een badgesysteem waarbij de toegangen gekoppeld zijn aan een badge die 

behoort aan een persoon; 

 Maak steeds een onderscheid tussen administrator accounts en gewone accounts; 

 Stel een op rollen gebaseerd toegangsbeleid op; 

 Beperk de mogelijkheden tot exporteren van gegevens; 

                                                 
3 PIA Knowledge bases, https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/cnil-pia-3-en-knowledgebases.pdf  

https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/cnil-pia-3-en-knowledgebases.pdf
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 Maak gebruik van data maskering indien mogelijk. Hierbij worden gegevens verborgen wanneer er 

geen doel is om deze gegevens te raadplegen; 

 Stel een beleid op rond het gebruik van vrije velden in de software zodat hier geen onnodige 

informatie gedeeld wordt met grotere risico’s voor de data subject; 

 Instellen van een automatische time-out van de applicatiesessie na bijv. 30 minuten inactiviteit 

alsook een beperkte sessietijd van bijv. 8 uur waarna gebruikers opnieuw moeten aanmelden om 

ongeoorloofde toegang te vermijden; 

 Vergrendel automatisch het scherm van het werkstation na bijv. 15 minuten inactiviteit. 

1.2.3 TRACEBILITY VAN DE GEGEVENS VAN DE PATIËNT 

Traceerbaarheid houdt in dat in geval van een datalek moet kunnen aangetoond worden wanneer, hoe en 
door wie het probleem ontstaan is en welke weg het afgelegd heeft. Binnen de apothekerswereld is er 
momenteel weinig tot geen traceerbaarheid mogelijk. Er zijn bepaalde apotheken waar wel reeds gewerkt 
wordt met een badgesysteem om in- en uit te badgen in het informaticasysteem. Dit garandeert een vorm 
van traceerbaarheid, echter in de praktijk gebeurt dit badgen niet consequent. 

Hoewel de vraag naar werkbaarheid zich hier stelt, is deze oplossing werkbaarder dan het telkenmale in-en 
uitloggen van het systeem. De keuze over welke beveiligingsmaatregelen men wil implementeren, is deze van 
de sector/apotheker zelf gezien zij vrij zijn om te bepalen welk niveau van veiligheid zij wensen te bereiken. 

Aanbeveling: het badgesysteem als beveiligingsmaatregelen en oplossing naar traceerbaarheid voorop 
stellen.   

1.2.4 FYSIEKE DOCUMENTEN 

In de apotheek zijn er heel wat fysieke documenten aanwezig die persoonsgegevens bevatten (bv. 
voorschriften, medicatieschema’s, contracten, BVAC-attesten, mandaten, etc.).  

Aanbeveling: de documenten dienen in afgesloten kasten of in een voor klanten niet- toegankelijke 
ruimte bewaard te worden. In het geval er gewerkt wordt met een archief, dient de toegang tot het 
archief met gelijkaardige maatregelen afgeschermd te worden. De sleutels tot ofwel de kasten of het 
archief moeten op een aparte plaats bewaard worden en mogen niet op het slot blijven zitten. 

1.2.5 “CLEAN DESK POLICY” 

De invoering van een “Clean Desk Policy” is geen verplichting, doch wordt dit sterk aangeraden. Dit beleid 
kan immers rechtstreeks gekoppeld worden aan het verplicht bewaren van fysieke documenten die 
persoonsgegevens bevatten in afgesloten kasten of niet-toegankelijke ruimtes. Door het invoeren van een 
“Clean Desk Policy” is de kans op fraude en datalekken kleiner omdat documenten minder toegankelijk 
worden. 

Aanbeveling: stel een sectoraal van toepassing zijnde Clean Desk Policy op en voer deze in en voer 
regelmatige controles uit.  

Een Clean Desk Policy bevat minstens volgende elementen: 

 Zorg voor afsluitbare kasten of een veilige opslagruimte voor de documenten en licht medewerkers in 

over waar men de documenten kan vinden en waar deze moeten bewaard worden; 

 Vermijd papier en digitaliseer documenten waar mogelijk; 

 Print zo weinig mogelijk documenten af; 

 Verplicht het gebruik van papierversnipperaars of afgesloten papiermanden (destrabox); 

 Vergrendel steeds het werkstation bij het opstaan en het verlaten van de ruimte om te vermijden dat 

onbevoegden persoonsgegevens kunnen zien; 

 Schakel steeds het werkstation uit op het einde van de werkdag; 

 Zorg er op het einde van de werkdag voor dat alle documenten veilig opgeborgen te zijn; 

 Voer periodieke controles om te garanderen dat er toegekeken wordt op de naleving van het beleid.  
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1.2.6 SHADOW-IT 

Onder Shadow-IT wordt elk toestel, software en dienst begrepen waarvan het ownership of de controle niet 
bij de interne IT-afdeling zit. Bepaalde apothekers maken gebruiken van cloud storage voor diverse redenen, 
waaronder het bewaren van contracten. In de gevallen waar het niet gebruikt wordt, is het wél mogelijk om 
documenten in de cloud te bewaren via toepassingen zoals Dropbox en/of een persoonlijke onedrive. 
Dergelijke opslagmethodes brengen beveiligingsrisico’s met zich mee. 

Aanbeveling: voer een op sectoraal van toepassing zijnde beleid in op vlak van keuze van Cloud storage 
en het geoorloofd gebruik ervan. 

Probeer het hoofd te bieden aan de risico’s die gepaard gaan met Cloud storage door: 

 Een keuze maken rond welke cloud provider de voorkeur geniet. Dit kan bijv. Office 365 zijn met 

inbegrip van OneDrive; 

 Op te lijsten wat wel en wat niet in cloud geplaatst mag worden; 

 Verhinder waar mogelijk het bewaren van documenten op cloud servers die niet toegelaten zijn door 

upload van documenten te blokkeren op firewall-niveau; 

 Encrypteer alle documenten die persoonsgegevens bevatten én in de cloud bewaard worden. 

1.2.7 BACK-UPS 

Ook de back-ups van gegevens dienen maximaal beveiligd te worden. Dit kan enerzijds door technische 
maatregelen te nemen, maar ook door de back-ups fysiek te beveiligen. 

Bijkomend dient er aandacht besteed te worden aan de bewaringstermijn van backupgegevens. Indien er 
persoonsgegevens mee geback-upt worden, mogen de backupbestanden niet langer bewaard worden dan 
noodzakelijk en dient gewaarborgd te worden dat de gegevens die erop staan up-to-date zijn. Indien haalbaar 
om te overschrijven na 30 dagen, krijgt dit de voorkeur aangezien op die manier de aanpassingen naar 
aanleiding van vragen van betrokkenen (in het kader van artikel 12-20 AVG) ook uitwerking krijgen op het 
bewaren van backupgegevens. 

Aanbeveling: encrypteer gegevens bij het nemen van back-ups als onderdeel van het backupproces indien 
de gebruikte methode voor back-up dit toelaat. Veeam software voor het nemen van back-ups 
ondersteunt encryptie. Indien de backupbestanden bewaard worden op externe schijven, moeten deze 
fysiek beveiligd worden door deze te bewaren in een afgesloten kast of een niet-toegankelijke ruimte. 
De sleutels tot ofwel de kasten of het archief moeten op een aparte plaats bewaard worden en mogen 
niet op het slot blijven zitten. 

Aanbeveling: bepaal de bewaringstermijn van backupbestanden en laat deze overschrijven na een 
periode van 30 dagen tot maximaal 90 dagen. 

1.2.8 GEBRUIK E-MAIL 

Er wordt heel wat gebruik gemaakt van e-mail voor het communiceren tussen zorgverstrekkers. Zo worden 
indien de platformen van eHealth, RSW, Abrumet of Vitalink niet werken, medicatieschema’s in bepaalde 
gevallen doorgemaild, net als informatie over medicatiemisbruik (valse voorschriften), magistrale 
bereidingen, laboresultaten, diefstallen door bepaalde patiënten, edm. Het gebruik van e-mail is 
wijdverspreid, maar is onderhevig aan risico’s zoals onderschepping van communicatie, infecties en andere 
risico’s die de beveiliging in het gedrang brengen. 

Hoewel het gebruik van e-mail niet volledig kan geband worden, spreekt het gelet op de risico’s voor zich dat 
het gebruik van e-mail moet vermeden worden waar mogelijk. 

Een bijkomend risico bij het gebruik van e-mail is dat apothekers zelf kiezen via welke e-mailprovider (GMAIL, 
Yahoo, Outlook, etc.) men mails verstuurt. Dit heeft als gevolg dat men verschillen krijgt in het niveau van 
beveiliging en men het risico op datalekken vergroot. Deze verschillen situeren zich bijvoorbeeld technisch 
in het al dan niet voorzien in encryptie, spam- en ransomware filters, maar ook geografisch gezien men in 
functie van de AVG eveneens aandacht moet hebben over waar mails bewaard worden. 

In de gevallen waar gebruik gemaakt wordt van providers zoals GMAIL, dient de overweging gemaakt te 
worden om over te schakelen naar veiligere mailingproviders zoals Outlook of exchange. Outlook biedt ook 
de mogelijkheid om mails standaard te versleutelen tijdens de overdracht door middel van TLS (Transport 
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Layer Security). Indien gebruik gemaakt wordt van Office 365, kan via de gratis extensie “Azure information 
Protection” encryptie toegevoegd worden aan het mailverkeer. 

Naast het encrypteren van de mails kunnen er “Data Loss Prevention (DLP)”-regels ingesteld worden, door 
toevoeging van een DLP-functie/extensie aan de gebruikte beveiligingssoftware. DLP-regels dienen gebruikt 
te worden om aan te geven welke type documenten naar buiten gestuurd mogen worden, en welke 
tegenhouden dienen te worden omdat ze een gevaar op datalekken met zich meebrengen. 

Aanbeveling: beperk het gebruik van e-mail voor het versturen van vertrouwelijke gegevens e gebruik 
hiervoor de beveiligde platformen zoals Vitalink en eHealth. 

Probeer het hoofd te bieden aan de risico’s die gepaard gaan met e-mail door: 

 Schakel over naar een veilige e-mailprovider; 
Advies: Office 365 centraal uitrollen 

 Pas “Secure e-mail” toe om mails te encrypteren; 

 Vermijd het gebruik van groepsmailboxen door op te splitsen in een persoonlijke mailbox en 
groepsmailboxen enkel te gebruiken voor zaken als facturatie. 

Opmerking: bijkomende aanbevelingen betreffende de keuze van een extern e-mailplatform werden 
opgenomen in punt “1.3.2.3 Gebruik van een extern e-mailplatform” van dit document. 

1.2.9 GEBRUIK TELEFOON EN FAX 

Tijdens het uitwisselen van confidentiële of geheime informatie, waaronder het voeren van 
telefoongesprekken of het versturen van faxberichten, moet men rekening houden met de mogelijks 
confidentiële aard van het gesprek of de fax. 

Aanbeveling: men dient er zich van te vergewissen dat een onbevoegde telefoongesprekken niet kan 
meevolgen. 

Externe faxnummers en email adressen mogen enkel overgenomen worden van officiële lijsten of rechtstreeks 
via de bestemmeling om te voorkomen dat data op een incorrecte manier uitgewisseld wordt. 

Alvorens men een fax met confidentiële gegevens uitstuurt, moet men de bestemmeling hiervan op de hoogte 
brengen. Na de transmissie moet de ontvangst van de fax telefonisch bevestigd worden. De verzender zorgt 
er eveneens voor dat het ontvangstbewijs verwijderd wordt van het faxtoestel. 

1.2.10 LOKALE COMPUTERS EN SERVERS 

Elke apotheker heeft een werkstation om te voorzien in de dagelijkse verwerkingen. Dit kan zowel een laptop 
of een desktop zijn. Bijkomend zijn er ook servers voorzien waarop gegevens bewaard worden. 

Aanbeveling: zorg ervoor dat deze toestellen uitgerust zijn met een passend beveiligingsniveau om 
deze gegevens te beschermen4.  

Denk bij het voorzien in een passend beveiligingsniveau aan volgende zaken: 

 Stel – indien nog niet voorhanden - een beleid op dat het geoorloofd gebruik van computers beschrijft 
(IT Security Policy) en waarin beschreven wordt welke maatregelen genomen moeten worden om de 
computers te beveiligen en te onderhouden. Indien dit wel voorhanden is, kan de huidig beschikbare 
versie best onderworpen worden aan een herziening; 

 Voorzie elk toestel van de laatste security en software patches (*); 

 Voorzie elk toestel van Antivirus en -malware bescherming software en werk de virusdefinities 
continu bij (*); 

 Dwing een wachtwoordbeleid af dat gebaseerd is op het kiezen van sterke wachtwoorden5 (*); 

 Zorg ervoor dat voor het uitvoeren van administratortaken zoals het installeren van programma’s, er 
automatisch gevraagd wordt om in te loggen met een gebruiker die administratorrechten heeft; 

 Elk toestel heeft ook verschillende mogelijkheden om externe media te gebruiken. Een beperking van 
USB-gebruik wordt aangeraden. Hierbij kan een beperking opgelegd worden op het gebruik van media 
voor massaopslag zonder de functionaliteit van een muis of toetsenbord af te blokken. 

                                                 
4 PIA Knowledge bases, CNIL, https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/cnil-pia-3-en-knowledgebases.pdf, section 19.1 
5 PIA Knowledge bases, CNIL, https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/cnil-pia-3-en-knowledgebases.pdf, section 8.4 

https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/cnil-pia-3-en-knowledgebases.pdf
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/cnil-pia-3-en-knowledgebases.pdf
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 Vermijd diefstal van deze toestellen door deze op te bergen in een afgesloten kast wanneer niet in 
gebruik of deze vast te maken met een Kensington slot; 

 Encrypteer de harde schijf zodat gegevens niet leesbaar zijn wanneer het toestel in onrechtmatige 
handen komt. Dit wordt aanzien als een standaard maatregel (*) 
Aanbeveling Microsoft BitLocker activeren via Active Directory; 

 Voorzie in procedures voor het veilig en volledig vernietigen van afgeschreven toestellen en harde 
schijven (*); 

 Pas logging toe om alle mogelijke software-, beveiliging- of systeemmeldingen te kunnen opvolgen en 
zorg ervoor dat de logbestanden niet kunnen aangepast worden (*) 
Aanbeveling: voorzien in SSL/TLS encrypted syslog (Cisco); 

 Schrijf logbestanden weg naar een locatie die enkel toegankelijk is voor bevoegden en analyseer 
regelmatig de gelogde gebeurtenissen (*) 
Aanbeveling: implementatie Security and Information Event Management (SIEM) – Rapid7; 

 Extern gebruik van de toestellen dient te gebeuren over een beveiligd kanaal waardoor deze niet 
onderschept kan worden (VPN) (*). 

De suggesties aangegeven met een (*) worden aanzien als een standaard om een minimumniveau van 
beveiliging te bereiken. Een aantal van de maatregelen zijn door bepaalde apothekers reeds toegepast, maar 
deze zijn nog niet sectorwijdverspreid.  

1.2.11 NETWERK 

Het netwerk vormt de basis om in de werking van de computers. Elke gebruiker die toegang heeft tot het 
netwerk heeft tevens toegang tot gegevens. 

Aanbeveling: zorg ervoor dat onbeheerde of onbeveiligde toestellen geen toegang verkrijgen tot het 
netwerk en de daarop opgeslagen gegevens. 
 
Neem hierbij de volgende maatregelen in acht: 

 Stel een beleid op dat het geoorloofd gebruik van het netwerk beschrijft en waarin beschreven wordt 
welke maatregelen genomen moeten worden om het netwerk te beveiligen en te onderhouden;  

 Voorzie in een firewall oplossing ter bescherming van alle traffiek van en naar het internet (*); 

 Segmenteer of isoleer de computers met persoonsgegeven;  

 Laat geen onveilige verbindingen toe. Gebruik enkel versleutelde verbindingen HTTPS, SFTP, SSL (*); 

 Gebruik data loss prevention regels om datalekken te voorkomen;   

 Beveilig draadloze verbindingen (*);   

 Gebruik logging en monitoring om eventuele lekken of onveiligheden op te sporen en hier 
automatisch over gealarmeerd te worden.    

De suggesties aangegeven met een (*) worden aanzien als een standaard om een minimumniveau van 
beveiliging te bereiken. Een aantal van de maatregelen zijn door bepaalde apothekers reeds toegepast, maar 
deze zijn nog niet sectorwijdverspreid.  

1.2.12 DIGITALE GEGEVENSOPSLAG 

Gegevens worden opgeslagen op verschillende informaticasystemen en -toepassingen.  

Aanbeveling: zorg ervoor dat de opslag van gegevens passend beveiligd wordt. 
 
Neem hierbij de volgende maatregelen in acht: 

 Stel een beleid op omtrent veilige opslagmogelijkheden;  

 Maak gebruik van centrale opslag zodat enkel deze bron beveiligd dient te worden;  

 Beperk het bewaren van informatie op onveilige opslag door middel van een Data Loss Prevention 
oplossing of technische beperkingen; 

 Gebruik encryptie om de bron te beveiligen (*); 

 Onderzoek of bestands- en database encryptie kan toegepast worden om ongeoorloofde verspreiding 
te vermijden;  
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 Onderzoek of bestanden verder kunnen beveiligd worden door het implementeren van een Digital 
Rights Managementoplossing die ongeoorloofde verwerking van gegevens kan beperken door middel 
van gebruiksbeperkingen (gebruik, opslag, doorsturen, printen); 

 Voorzie in een veilige opslagmogelijkheid in fucntie van het delen van bestanden (*); 

 Vermijd het doorsturen van informatie en maak gebruik van links naar een veilige gedeelde opslag.  

De suggesties aangegeven met een (*) worden aanzien als een standaard om een minimumniveau van 
beveiliging te bereiken. Een aantal van de maatregelen zijn door bepaalde apothekers reeds toegepast, maar 
deze zijn nog niet sectorwijdverspreid.  

1.2.13 PRINTERS 

Een apotheker heeft een printer nodig om de aankoopbewijzen te kunnen printen. Er zijn ook meerdere 
softwaretoepassingen van waaruit rapporten en andere documenten kunnen afgeprint worden. Indien deze 
documenten onbeschermd op de printer blijven liggen en/of verdwijnen omdat deze onrechtmatig 
meegenomen worden, moet dit aanzien worden als een potentieel datalek.  

Aanbeveling: beperk printen tot het minimum en zorg ervoor dat er geen documenten steeds meteen 
opgehaald worden door degene die het document geprint heeft. 
 
Hieronder volgt een overzicht van mogelijke zaken die men in acht kan nemen om het veiligheidsniveau te 
verhogen bij printen: 

 Stel een beleid op voor geoorloofd gebruik van printers met waarin de nodige regels opgenomen zijn 
om geen onnodige documenten af te drukken en/of afgedrukte documenten meteen op te halen;  

 Vanuit technisch standpunt kan Secure Printing een oplossing bieden. Wanneer dit wordt toegepast, 
kan een printopdracht enkel starten wanneer men een persoonlijke pincode ingeeft op de printer. Dit 
systeem bestaat ook met een badge;  

 De huidige printers bevatten voldoende geheugen om grote documenten correct af te drukken. In dit 
geheugen wordt ook de afdrukgeschiedenis bewaard en deze is vatbaar voor misbruik. Dit kan 
opgelost worden door het toepassen van geëncrypteerd printergeheugen of het automatisch 
leegmaken van het geheugen na elke printopdracht;   

 Scherm de toegang tot de printerinstellingen af voor onbevoegden en wijzig het standaard 
wachtwoord van een netwerkprinter;  

 Laat het vernietigen van afgeschreven toestellen uitvoeren door een hierin gespecialiseerde partij 
zodat er geen gegevens kunnen gevonden worden in het geheugen. 

1.2.14 SUPPORT  

Bij aanvraag van onderhoud of ondersteuning van hardware of software, kunnen persoonsgegevens zichtbaar 
zijn. Dit kan bij het ter plaatse manipuleren van de toestellen zijn of van op afstand m.b.v. een software om 
een scherm over te nemen (TeamViewer). 

Aanbeveling: voldoe aan de wettelijke vereisten bij het aanstellen van derde partijen die mogelijks 
toegang kunnen krijgen tot de persoonsgegevens die verwerkt worden.  

 Voorzie in een verwerkersovereenkomst met de leverancier in het kader van artikel 28(3); 

 Voorzie in een “non-disclosure agreement” ter garantie van de vertrouwelijkheid; 

 Vermijd het onnodig delen van persoonsgegevens en beperk dit waar mogelijk; 

 Begeleid of overzie steeds de ondersteuningsactiviteiten.  

1.2.15 VEILIG VERWIJDEREN/ VERNIETIGEN VAN DOCUMENTEN 

Alle documenten die persoonsgegevens bevatten, moeten op een beveiligde manier vernietigd te worden 
wanneer deze verwijderd worden. 

Aanbeveling: gebruik een papierversnipperaar of plaats deze documenten in een hiertoe bestemde 
afgesloten papiermand (destrabox), waarna deze periodiek opgehaald worden voor veilige vernietiging.  

Deze dienst wordt geleverd door verschillende leveranciers, maar wordt ook aangeboden door bepaalde 
beroepsverenigingen. In geval hiervoor een beroep gedaan wordt op een leverancier, waaronder ook de 
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beroepsvereniging, moet het ophalen en vernietigen van de afgesloten papiermanden aanzien worden als een 
verwerking. Dat betekent dat er een verwerkersovereenkomst moet afgesloten worden. 

1.2.16 VEILIG VERWIJDEREN/ VERNIETIGEN VAN DIGITALE GEGEVENS 

Als onderdeel van de dataopslag strategie is het nodig om een beleid op te stellen voor het wissen van digitale 
gegevens. 

Gegevens verwijzen naar de prullenbak (DEL, SHIFT DEL) en deze vervolgens ledigen is niet voldoende. Ook 
wanneer een harde schijf geformatteerd wordt, lijkt het enkel maar alsof de gegevens weg zijn maar in 
realiteit kunnen de gegevens nog steeds opgehaald worden. 

Overschrijven van data is een goede methode om data te vernietigen. 

Zelfs wanneer een gegevensdrager verpletterd wordt, kunnen de gegevens nog steeds opgehaald worden. 

Dit kan opgelost worden door software aan te kopen voor het wissen van gegevens of door het demagnetiseren 
van de gegevensdrager. 

Schakel hiervoor een gespecialiseerde firma in die de nodige licenties kan voorleggen. 

 Aanbeveling: stel procedures op voor het verwijderen van gegevens op gegevensdragers. Denk 
hierbij aan Pc’s, laptops, servers, kopieerapparaten, printers, faxen, PDA, telefoons, 
smartphones, tablets, USB-sticks, en digitale camera’s. 
 

 Bepaal wat u met niet langer in gebruik zijnde apparatuur wil doen: weggeven, verkopen of 
vernietigen en recyclen; 

 Wel of niet hergebruiken en het al of niet defect zijn van de gegevensdrager bepaalt mee de keuze 
van de te gebruiken wismethode (overschrijven, softwarematig wissen of demagnetiseren); 

 Indien de gegevensdrager hergebruikt wordt door derden moet je echt zeker zijn dat alle data echt 
vernietigd werd; 

 Zorg voor bewijs dat de gegevens echt vernietigd werden. 

1.3 Aanbevelingen mbt klantenkaarten & nieuwsbrieven  
Bij het opzetten en uitvoeren van marketingactiviteiten, dient bijzondere aandacht besteed te worden aan 
de verwerking van persoonsgegevens die daar onlosmakelijk mee verbonden is. In deze sectie worden 
aanbevelingen gemaakt met betrekking tot marketingactiviteiten en hoe men deze activiteiten kan aligneren 
op de verplichtingen van de AVG. 
 

1.3.1 KLANTENKAARTEN 

Het aanbieden van klantenkaarten kan enkel mits hier een rechtmatige verwerkingsgrond voorhanden is. In 
de meeste gevallen is dit de verkregen toestemming van de betrokkene en in uitzonderlijke gevallen een 
overeenkomst indien er algemene voorwaarden gekoppeld zijn aan het verkrijgen van een klantenkaart 
(artikel 6.1a-b AVG). Deze toestemming dient geïnformeerd gegeven te worden en dient te voldoen aan de 
voorwaarden gesteld door artikel 7 AVG6.  

                                                 
6 De voorwaarden zijn de volgende: (1) Wanneer de verwerking berust op toestemming, moet de verwerkingsverantwoordelijke 

kunnen aantonen dat de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens. (2) Indien de 
betrokkene toestemming geeft in het kader van een schriftelijke verklaring die ook op andere aangelegenheden betrekking heeft, 
wordt het verzoek om toestemming in een begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm en in duidelijke en eenvoudige taal zodanig 
gepresenteerd dat een duidelijk onderscheid kan worden gemaakt met de andere aangelegenheden. Wanneer een gedeelte van een 
dergelijke verklaring een inbreuk vormt op deze verordening, is dit gedeelte niet bindend. (3) De betrokkene heeft het recht zijn 
toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de 
toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Alvorens de betrokkene zijn toestemming geeft, wordt hij daarvan in kennis gesteld. 
Het intrekken van de toestemming is even eenvoudig als het geven ervan. (4) Bij de beoordeling van de vraag of de toestemming 
vrijelijk kan worden gegeven, wordt onder meer ten sterkste rekening gehouden met de vraag of voor de uitvoering van een 
overeenkomst, met inbegrip van een dienstenovereenkomst, toestemming vereist is voor een verwerking van persoonsgegevens die 
niet noodzakelijk is voor de uitvoering van die overeenkomst. 
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In het kader van de Farmaceutische verplichtingen, worden bovendien beperkingen gesteld, die 
gerespecteerd dienen te worden7.  
 

De persoonsgegevens die gevraagd worden aan de klant voor het aanmaken van een klantenkaart dienen 
beperkt te worden tot de meeste relevante en minimale informatie (artikel 5.1c AVG). Op basis van de 
klantenkaart mag er geen profiel worden opgemaakt van de klant, tenzij met uitdrukkelijke, specifieke en 
geïnformeerde toestemming van de klant, die los staat van de toestemming voor het aanmaken van een 
klantenkaart (artikel 22 AVG).  

Indien een klantenkaart aangemaakt wordt voor de klant, dient de patiënt/betrokkene voorafgaand uitvoerig 
geïnformeerd te worden over de verwerkingen en de daaraan verbonden modaliteiten. Deze informering kan 
door middel van een document ter aanvraag van een klantenkaart, of een aparte Privacy Verklaring. Indien 
aanmaak van een klantenkaart mogelijk is via de website, dient deze informatie ook deze weg ter beschikking 
gesteld te worden. Voor informatie over de inhoud van de Privacy Verklaring met betrekking tot klantenkaart. 
 
Merk op dat de aanvraag voor een klantenkaart geen automatische toestemming inhoudt voor het ontvangen 
van marketingmails. Deze elementen dienen los van elkaar gezien te worden.  

1.3.2 E-MAILS 

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen marketingmails en informatiemails. Informatiemails zijn 
e-mails die door de apotheker naar de klant gestuurd worden in verband met aangekochte, bestelde en/of 
geleverde producten, nieuwe openingsuren van de apotheek, vervallen klantenkaarten en aankoopbewijzen. 
 
Bij marketingmails is het de bedoeling om de klant op de hoogte te brengen van producten die nieuw zijn in 
het assortiment of op de markt, kortingen die geboden worden op cosmetica of andere producten, 
infoavonden die plaats zullen vinden (bijv. stoppen met roken en make-up workshops), evenementen (bijv. 
een 10 jarig bestaan, een nieuwe opening na renovatie, edm.). Het kan tevens om promomails gaan.  
 

1.3.2.1 INFORMATIEMAILS 

Informatiemails met de bedoeling om klanten te informeren over aangekochte, bestelde en/of geleverde 
producten, nieuwe openingsuren van de apotheek, vervallen klantenkaarten en aankoopbewijzen kunnen 
gemotiveerd worden in het kader van enerzijds het uitvoeren van een overeenkomst en anderzijds het 
gerechtvaardigd belang.  

Informatiemails die betrekking hebben op aangekochte, bestelde en/of geleverde producten alsook 
aankoopbewijzen, kunnen gezien worden als vallend onder de rechtmatige verwerkingsgrond “uitvoering van 
een overeenkomst” (artikel 6.1b AVG). De voorkeur gaat evenwel uit naar het vragen van het meest gepaste 
medium waarop de patiënt/betrokkene gecontacteerd wenst te worden. De patiënten/betrokkenen moeten 
steeds de kans krijgen om mee te bepalen op welke manier ze benaderd wensen te worden. 

Informatiemails die betrekking hebben op openingsuren en andere praktische zaken, kunnen gemotiveerd 
worden onder gerechtvaardigd belang (artikel 6.1f AVG).  Om duidelijk na te gaan of een bepaalde mailing 
gezien kan worden als “gerechtvaardigd belang”, kan bij het controleren van een mailing, volgende checklist 
overlopen worden: 

 

 Verwacht de klant dat zijn/haar gegevens verwerkt worden door de apotheker?  

 Kan negatieve invloed op de patiënt/betrokkene uitgesloten worden? 

 Is de gegevensverwerking in het belang van de patiënt/betrokkene? 

 Is er geen sprake van een machtsverhouding tussen de patiënt/betrokkene en de apotheker? 

 Is er sprake van tweerichtingsverkeer tussen de patiënt/betrokkene en de apotheker? 

 Wordt er redelijke informatie over de verwerking verstrekt en worden de verwerkingsdoeleinden 
specifiek vermeld? 

                                                 
7 Art. 112-113 Code van Farmaceutische plichtenleer, KB van 10 november 1967 
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 Is de informatie rechtstreeks van de patiënt/betrokkene en de apotheker verkregen of indirect 
verzameld? 

 Is opdringerigheid/ongepastheid uitgesloten?   

 Is de gegevensverwerking noodzakelijk/proportioneel om het gegevensverwerkingsdoel te bereiken? 

 Is er geen andere maatregel mogelijk om hetzelfde doel te bereiken?  

Er dient steeds een afweging gemaakt te worden tussen het belang van de apotheker en de privacy van de 
patiënt/betrokkene.  
 
In het kader van de informatieplicht van artikel 12-14 AVG, dient de patiënt/betrokkene bij verzameling van 
de persoonsgegevens geïnformeerd te worden dat zijn/haar persoonsgegevens gebruikt kunnen worden in het 
kader van informatiemailings en/of er sprake is van doorgifte van zijn/haar persoonsgegevens aan derde 
partijen (bv. mailproviders). 
 

1.3.2.2 MARKETINGMAILS/NIEUWSBRIEVEN/ETC.  

Bij marketingmails is het de bedoeling om de klant op de hoogte te brengen van producten die nieuw zijn in 
het assortiment of op de markt, kortingen die geboden worden op cosmetica of andere producten, 
infoavonden die plaats zullen vinden en andere promomails. Indien de apotheker dergelijke mailings wenst 
te versturen naar patiënten/betrokkenen, dient hiervoor toestemming gevraagd te worden alvorens 
dergelijke mails verzonden kunnen worden. Deze toestemming dient geïnformeerd te verlopen. Dit houdt in 
dat de patiënt/betrokkene op de hoogte gebracht dient te worden van de verwerkingen die met zijn/haar 
persoonsgegevens gebeuren. Deze informatie dient opgenomen te worden in de Privacy Verklaring.  
 
Het verzamelen van de toestemming, kan op verschillende wijzen, waarbij telkens opnieuw aan de 
informeringsplicht van artikel 12-14 voldaan dient te worden, namelijk: 

 Toevoeging van een tickbox voor akkoord op het invuldocument waarbij de patiënt zijn/haar 
persoonsgegevens meedeelt (met verwijzing/bezorging van de Privacy Verklaring); 

 Toevoeging van een tickbox voor akkoord bij een online contactformulier/bestelformulier (met 
verwijzing naar de Privacy Verklaring); 

 Toevoeging van een tickbox voor akkoord bij het online/papieren aanvraagformulier voor een 
klantenkaart (met verwijzing/bezorging van de Privacy Verklaring); 

 Aanmeldlink op de website waarbij de patiënt/betrokkene zich kan inschrijven op de 
marketingmailings (met verwijzing naar de Privacy Verklaring); 

 Een link opgenomen in een informatiemail waarbij de patiënt/betrokkene verwezen wordt naar een 
pagina waarop ze zich kunnen aanmelden om eveneens de marketingmails te ontvangen. 

De toestemming dient te voldoen aan de voorwaarden gesteld onder artikel 7 AVG, zijnde dat het moet gaan 
om vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnig toestemming (“opt-in”). Wat in de praktijk inhoudt 
dat er sprake dient te zijn van een “opt-in”-regeling. Het gebruik van vooraf aangevinkte tickboxen, 
automatische inschrijving en stilzwijgende toestemming zijn bijvoorbeeld niet verenigbaar met de gestelde 
voorwaarden.  

In het kader van het de verantwoordingsplicht, volgend uit artikel 5.2 en 7.1 AVG, dient de apotheker ervoor 
te zorgen dat de toestemming bewezen kan worden. In het kader van de genoemde mogelijkheden ter 
registratie van de toestemming, kan er steeds aan de kant van de apotheker een bewijs voorzien worden.  

Wat betreft de huidige klanten, dient nagegaan te worden of zij geldige toestemming gaven onder de 
voorwaarden gesteld door artikel 7 AVG. Indien dat het geval is, kan hun toestemming verder blijven gelden 
onder de AVG. Indien dat niet het geval is, dient een nieuwe toestemming gevraagd te worden.  

Tot slot dient een mechanisme ontwikkeld te worden, waardoor de patiënt/betrokkene zijn/haar 
toestemming ten allen tijde kan intrekken (artikel 7.3 AVG). In de praktijk is dit wat men noemt het “opt-
out”-mechanisme, welke mogelijkheid in elke mailing vermeld dient te worden. 
 
In het geval van marketingmails geldt naast de intrekking van toepassing ook een absoluut recht van bezwaar, 
waarbij de patiënt/betrokkene zonder meer kan vragen dat zijn/haar persoonsgegevens niet langer verwerkt 
worden voor marketingdoeleinden (artikel 21 AVG).  
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1.3.2.3 GEBRUIK VAN EEN EXTERN E-MAILPLATFORM 

Indien de apotheker gebruik maakt van een extern e-mailplatform (bijv. Mailchimp, hubspot, 
yourmailinglistprovider), dient het contract met deze ondernemingen herbekeken te worden in het kader van 
de verplichting tot opstellen van een verwerkersovereenkomst in het licht van artikel 28 (3) AVG (zie eerder 
onder contracten).  

Bepaalde e-mailplatformen zoals Mailchimp stellen hiervoor hun eigen verwerkersovereenkomst voor, waarbij 
de apotheker dient na te gaan of hij/zij zich kan vinden in de gestelde voorwaarden en vervolgens hiermee 
aan de slag kan.  

 
Indien de servers van het extern e-mailplatform zich buiten de Europese Economische Zone bevinden, dan 
dienen extra beveiligingsmaatregelen genomen te worden om deze persoonsgegevens te beschermen, zoals 
gedefinieerd in de artikelen 44 t.e.m. 50 AVG.  
 

1.4 Aanbevelingen mbt camerabeelden 

1.4.1 WETTELIJKE FORMALITEITEN CAMERABEWAKING 

Onder het KB van 2 juli 2008 werd de vereiste opgelegd om camerabewaking aan te geven bij de Privacy 
Commissie. Gezien de hervorming van de Privacy Commissie naar de Gegevenbeschermingsautoriteit, wordt 
vanaf 25 mei 2018 ook het aangifte mechanisme gewijzigd8. Hierbij dienen de wijzigingen van de 
camerawetgeving, door de Wet van 13 maart 2018, in rekening te worden gebracht².  

De aangifte bij de Privacy Commissie wordt vervangen door een nieuw e-loket van de politie. De bestaande 
aangiften in het huidige register van de Privacy Commissie, worden niet automatisch overgenomen in het 
nieuwe systeem. Dit wil zeggen dat de apothekers, die gebruiken maken van camerabewaking, de aangifte 
formaliteiten opnieuw zullen moeten vervullen. In die gevallen waarin er reeds een aangifte bestond bij de 
Privacy Commissie, wordt de termijn van heraangifte verlengd tot 25 mei 2020. van verwerkingen die met de 
camerabeelden gebeuren. De aangifte dient gepaard te gaan met een register dat aangeeft welke 
verwerkingen met de camerabeelden gebeuren. 

Daarnaast dient elke apotheker die gebruik maakt van camerabewaking, de verplichte signalisatie op te 
hangen. Deze verplichte signalisatie dient om de mensen op de hoogte te brengen van het gebruik van 
camerabewaking.  

Aanbeveling: voer voorafgaand aan het melden en het invoeren van camerabewaking een GEB (Gegevens 
Effectbeoordeling) uit zodoende de voorwaarden van finaliteit, proportionaliteit en noodzakelijkheid af te 
toetsen.  

1.4.2 BEWAARTERMIJN (ARTIKEL 5.1E AVG) 

In het kader van de gegevensbescherming dient voor de bewaring van de camerabeelden een bewaartermijn 
ingesteld te worden. De beelden worden genomen voor het geval er zich incidenten voordoen. Het algemeen 
aanvoelen is dat dergelijke incidenten binnen een termijn van 30 dagen ontdekt worden en bijgevolg ook 
binnen deze termijn herbekeken worden.  

Wat betreft camerabewaking kan een termijn van 30 dagen aanzien worden als een pertinente termijn om 
het beoogde doel te bereiken. De gebruikte camerabewaking dient aldus ingesteld te worden op een 
dergelijke wijze dat de beelden na 30 dagen automatisch verwijderd worden.  

De bewaartermijn dient gekoppeld te worden aan het te bereiken doel en niet aan de grootte van de gebruikte 
harde schijf.  

De apotheker kan - afhankelijk van het gebruikte systeem - de verwerker (camerabewakingaanbieder) vragen 
om de bewaartermijn in te stellen of de beelden handmatig of automatisch te laten wissen na een termijn 

                                                 
8 https://www.privacycommission.be/nl/sluiting-applicatie-voor-aangiften-eloket; in geval van vragen omtrent de aangifte van 

bewakingscamera’s, kan men terecht op camerawet@ibz.fgov.be 

https://www.privacycommission.be/nl/sluiting-applicatie-voor-aangiften-eloket


 

SpotIT Pagina Datum 
AVG in het Apothekersnetwerk: De Apotheek 15/24 11/05/18 

van 30dagen. Indien de apotheker een beroep doet op een externe verwerker, dient hiervoor een 
verwerkersovereenkomst opgesteld te worden. 

1.4.3 BEVEILIGING BEELDEN (ARTIKEL 32 AVG) 

De camerabeelden dienen tijdens de termijn van 30 dagen beveiligd bewaard te worden. De beveiliging kan 
ingesteld worden door de verwerker of door de apotheker zelf. De beelden kunnen beveiligd worden door 
enerzijds de toegangen te beperken tot de beelden én anderzijds de harde schijven te encrypteren. De 
backups die genomen worden, dienen op een gelijkaardige wijze beveiligd te worden als de harde schijven.  

1.5 Data subject rechten (artikel 12-20 avg) 
In het kader van de AVG, heeft elke individu, wiens gegevens verwerkt worden door een 
verwerkingsverantwoordelijke en/of een verwerker, bepaalde rechten met betrekking tot zijn/haar 
persoonsgegevens. Het gaat daarbij over het recht om geïnformeerd te worden, het recht op inzage, het 
recht op rectificatie/verbetering, het recht op gegevenswissing/vergetelheid, recht op beperking van 
verwerking, recht op overdraagbaarheid, recht van bezwaar en het recht om niet onderworpen te worden 
aan een geautomatiseerde beslissing waaraan rechtsgevolgen gekoppeld worden.  

De patiënt/betrokkene bezorgt in principe zijn aanvraag aan de apotheker, doch kan zijn aanvraag ook richten 
naar verwerkers. In dit laatste geval, zal de overeenkomst tussen de apotheker en verwerker bepalen op 
welke manier gevolg gegeven wordt aan de aanvraag.  

De verwerkingsverantwoordelijke, zijnde de apotheker, dient als reactie op het verzoek van een 
patiënt/betrokkene: 

 Gevolg te geven aan het verzoek, tenzij kan aangetoond worden dat de apotheker niet in staat is om 
de patiënt/betrokkene correct te identificeren; 

 Binnen de 30 dagen na ontvangst van een verzoek dient het verzoek beantwoord te worden. Een 
uitzondering hierop geldt indien kan aangetoond worden dat het verzoek te complex is om binnen 
deze termijn correct af te handelen. In dat geval is er een verlenging mogelijk met maximaal 2 
maanden, mits kennisgeving van de verlenging aan de patiënt/betrokkene; 

 De verzoeken kunnen op elektronische wijze beantwoord worden of via andere kanalen indien 
verzocht door de patiënt/betrokkene zelf. 

1.5.1 RECHT OP INFORMATIE (ARTIKEL 12-14 AVG) 

De apotheker dient de patiënt/betrokkene wiens persoonsgegevens verwerkt worden, op proactieve basis op 
de hoogte te brengen van de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. Dit recht kan uitgeoefend worden 
door middel van de verspreiding van een de Privacyverklaring, maar gaat niet zo ver dat de apotheker zijn 
beroepsgeheim dient te schenden. Naast het beroepsgeheim worden ook limieten gesteld aan het recht van 
informatie in het geval de kennisgeving onmogelijk is of onevenredige inspanning vergt. Indien de verwerking 
voorgeschreven is door de wetgeving, wordt de patiënt/betrokkene geacht om te weten wat er met zijn/haar 
gegevens gebeurt.  

1.5.2 RECHT OP INZAGE VAN DE BETROKKENE (ARTIKEL 15 AVG) 

De patiënt/betrokkene kan steeds de apotheker verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens, waarbij de 
patiënt geïnformeerd dient te worden omtrent de gegevens die de apotheker over hem/haar bezit. In 
combinatie met het recht op inzage wordt de nodige informatie met betrekking tot de verwerking bezorgd, 
waarbij verwezen kan worden naar de Privacy Verklaring.  

Op dit verzoek dient binnen de 30 dagen geantwoord te worden volgens de AVG, merk echter op dat het 
inkijken van een patiëntendossier wettelijk gezien een korte termijn kent, namelijk 15 dagen.  

Als het verzoek elektronisch ingediend wordt, dan wordt de informatie in een gangbare elektronische vorm 
gegeven. Een mogelijkheid hierbij is het online toegankelijk maken van de persoonsgegevens. Indien deze 
vraag mondeling wordt gevraagd, dan dient de apotheker de identiteit van de patiënt/betrokkene te 
verifiëren. Eenmaal geverifieerd, dan dient de apotheker een kopie van alle verzamelde persoonsgegevens te 
verstrekken aan de patiënt/betrokkene. Dit recht dient kosteloos uitgeoefend te worden.  
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1.5.3 RECHT OP RECTIFICATIE/VERBETERING (ARTIKEL 16 AVG) 

De patiënt/betrokkene heeft het recht om zijn persoonsgegevens aan te passen indien deze onjuist of 
onvolledig zijn. Deze wijziging dient kosteloos en zonder uitstel uitgevoerd te worden. De vraag tot aanpassing 
dient door de apotheker doorgegeven te worden aan derden die mee instaan voor de verwerkingen van 
persoonsgegevens in het kader van de farmaceutische zorg.  

(Her)inlezing van de eID kaart kan een verificatie en correcte wijziging van de persoonlijke 
identificatiegegevens in één klap bewerkstelligen. 

1.5.4 RECHT OP GEGEVENSUITWISSING/RECHT OP VERGETELHEID (ARTIKEL 17 AVG) 

De patiënt/betrokkene heeft het recht om te vragen aan de apotheker om zijn persoonsgegevens te laten 
verwijderen. De apotheker dient echter niet in alle gevallen gevolg te geven aan het verzoek van de 
patiënt/betrokkene, er gelden enkele uitzonderingen. 

De apotheker dient geen gevolg te geven aan het verzoek indien: 

 Er een wettelijke verplichting voorhanden is op basis waarvan de apotheker de persoonsgegevens 
dient te bewaren; 

 De persoonsgegevens nog steeds noodzakelijk zijn in het kader van de voortgezette farmaceutische 
zorg, en het belang van de apotheker primeert boven het belang van de patiënt/betrokkene; 

 Wanneer de verwerking van persoonsgegevens door de apotheker gerechtvaardigd is om redenen van 
openbaar belang op het gebied van de volksgezondheid. 

 
De AVG geeft aan dat gegevens wél gewist dienen te worden in het geval dat: 

 De persoonsgegevens niet langer relevant/noodzakelijk zijn; 

 De patiënt/betrokkene zijn/haar toestemming heeft ingetrokken en er geen andere verwerkingsgrond 
voorhanden is; 

 De persoonsgegevens niet op een rechtmatige verwerkingsgrond gestoeld zijn;  

 De persoonsgegevens niet langer mogen bijgehouden worden op basis van een wettelijke verplichting.  

De Privacy Commissie (toekomstige Gegevensbeschermingsautoriteit) buigt zich momenteel over de vraag op 
welke manier omgegaan dient te worden met een vraag op het recht op vergetelheid. Het advies dat met 
betrekking tot deze vraag verstrekt zal worden, dient als basis van beoordeling van het recht op vergetelheid.  

1.5.5 RECHT OP BEPERKING VAN VERWERKING (ARTIKEL 18 AVG) 

Indien de patiënt/betrokkene dit wenst, kan hij/zij steeds aan de apotheker vragen om een recht van 
beperking van verwerking. Dit houdt in dat de apotheker de reeds verzamelde persoonsgegevens van de 
patiënt/betrokkene niet langer verder mag verwerken. De apotheker dient dit zonder onredelijke vertraging 
en verplicht uit te voeren indien:  

 De juistheid wordt betwist, waardoor de verdere verwerking wordt beperkt tot wanneer de gegevens 
werden geverifieerd. De persoonsgegevens die als juist werden aangegeven door de 
patiënt/betrokkene kunnen intussen verwerkt worden; 

 De verwerking is onrechtmatig, maar de patiënt/betrokkene wil niet dat zijn gegevens gewist 
worden; 

 De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden, maar zijn wel nog nodig in het kader 
van een rechtsvordering; 

 De patiënt/betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen verdere verwerking van de persoonsgegevens 
door de apotheker.  

Indien het gerechtvaardigd belang van apotheker om deze persoonsgegevens verder te verwerken groter is 
dan het belang van de patiënt/betrokkene, dan kan de apotheker alsnog besluiten om de verwerking van 
persoonsgegevens verder te zetten.  

Indien het gerechtvaardigd belang van de apotheker niet groter is dan het belang van de patiënt/betrokkene, 
dan kan de verwerking van persoonsgegevens enkel voorgezet worden indien een van volgende voorwaarden 
voldaan is: 

 De patiënt/betrokkene toestemming heeft gegeven; 
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 De persoonsgegevens nodig zijn voor het uitoefenen van een rechtsvordering; 

 De verwerking nodig is voor de bescherming van de rechten van een andere persoon; 

 Er een algemeen belang is voor de verwerking.  

De apotheker dient alle derden (zoals tarificatiediensten, beroepsvereniging, apb, Farmaflux, boekhouder, 
sociaal secretariaat, leasingfirma’s en verzekeringsmaatschappijen) die de persoonsgegevens ontvangen op 
de hoogte te stellen van de beperking van de verdere verwerking. Het gaat enkel om derden die de 
persoonsgegevens ontvangen van de apotheker.  

1.5.6 RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID (ARTIKEL 20) 

De patiënt/betrokkene heeft steeds het recht om aan de apotheker te vragen de ontvangen persoonsgegevens 
over te dragen naar een andere apotheker. Dit dient te gebeuren in een gestructureerde, gangbare en 
machineleesbare vorm. 

De apotheker dient gevolg te geven aan het recht op overdraagbaarheid: 

 Indien de verwerking berust op toestemming9 
o De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn 

persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden. 
o De betrokkene heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven voor de verwerking van die 

persoonsgegevens voor één of meer welbepaalde doeleinden.  

  Of op een overeenkomst tussen de apotheker en de patiënt/betrokkene:10 
o Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de 

patiënt/betrokkene partij is, of om op verzoek van de patiënt/betrokkene voor de 
sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.  

 Als rechtmatige verwerkingsgrond (dus geen wettelijke verplichting).  

 Of als de verwerking gedaan wordt door geautomatiseerde procedés.  

Alle verzamelde persoonsgegevens dienen overgedragen te worden naar de gekozen apotheek. Om aan dit 
recht tegemoet te kunnen komen is het belangrijk dat de apotheker persoonsgegevens bewaart op een manier 
die het mogelijk maakt om aan deze overdraagbaarheid te voldoen. Deze overdraagbaarheid is gekoppeld aan 
de verplichting om gegevens te beschermen door ontwerp. Gegevensbescherming door ontwerp11 houdt in dat 
vanaf het begin van de verzameling van persoonsgegevens technische en organisatorische maatregelen 
worden genomen die zorgen voor een zorgvuldige omgang met de gegevens. Dit kan zijn door 
pseudonimisering, encryptie, vastleggen van bewaartermijnen, minimaliseren van data.  

Op het moment dat de persoonsgegevens overgedragen worden, dienen deze actueel en accuraat te zijn.  
De ontvangende apotheker die de persoonsgegevens doorkrijgt van de andere apotheker is niet verplicht deze 
gegevens te aanvaarden en te verwerken.  
 
De apotheker die de persoonsgegevens doorgeeft aan de ontvangende apotheker, heeft geen automatische 
verplichting om de persoonsgegevens te wissen.  
 

1.5.7 RECHT VAN BEZWAAR (ARTIKEL 21 AVG) 

Elke patiënt/betrokkene heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn 
persoonsgegevens gestoeld op de rechtmatige verwerkingsgronden toestemming en gerechtvaardigd belang. 

De apotheker dient de verwerking te staken, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden kunnen 
aangevoerd worden waarbij de belangen van de apotheker zwaarder zijn dan de belangen, rechten en 
vrijheden van de patiënt/betrokkene.  

De apotheker dient de gegevens evenwel niet automatisch te verwijderen.  

 

                                                 
9 Artikel 6, 1, a) jt. Artikel 9, 2, a) Algemene Verordening Gegevensbescherming 
10 Artikel 6, 1, b) Algemene Verordening Gegevensbescherming 
11 Artikel 25 Algemene Verordening Gegevensbescherming 
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1.6 Ondersteunende diensten 

1.6.1 HR 

Bij de verwerking van persoonsgegevens in het kader van personeelszaken, dient de apotheker, als werkgever 
rekening te houden met volgende zaken: 

 Los van de gebruikte technologie, dient de bescherming van persoonsgegevens in acht genomen te 
worden; 

 Elektronische communicaties genieten dezelfde bescherming als andere communicaties; 

 Toestemming is een moeilijk te hanteren rechtsgrond in een werkgever-werknemerrelatie, tenzij de 
werknemer kan weigeren zonder dat dit enig negatief gevolg heeft; 

 Gerechtvaardigd belang kan ingeroepen worden, indien voldaan is aan de principes van 
proportionaliteit en subsidiariteit, zijnde dat de maatregelen proportioneel is ten aanzien van het 
doel én dat er geen andere maatregel bestaat die minder indringend is ten aanzien van de privacy 
van de werknemer; 

 Werknemers dienen geïnformeerd te worden omtrent het toezicht op hun activiteiten, zoals het 
toezicht op het gebruik van het internet; 

 Internationale overdracht van gegevens kan enkel indien eenzelfde niveau van bescherming van 
persoonsgegevens verzekerd is.  

Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen personeelsleden die te werk gesteld zijn via een 
arbeidsovereenkomst en andere medewerkers (bv.zelfstandige apothekers, werkzaam in de apotheek van een 
andere apotheker).  

1.6.1.1 RECHTMATIGE VERWERKINGSGRONDEN (ART. 6 AVG) 

In de context van human resources komen verschillende rechtmatige verwerkingsgronden aan bod. Het kan 
gaan over hetzij wettelijke verplichtingen, hetzij noodzakelijkheden in het kader van het contract, 
gerechtvaardigde belangen van de werkgever en toestemming. Echter deze laatste grond, toestemming, is in 
een HR-context zeer moeilijk te onderbouwen.  

Om geldig te zijn dient toestemming vrijwillig gegeven te worden. In het kader van een werkgever-werknemer 
relatie, zij het een tewerksteller-tewerkgestelde relatie, is er sprake van een soort “druk” om akkoord te 
gaan, waardoor het geven van een vrijwillige toestemming in vele gevallen belemmerd wordt12. De 
uitzondering hierop is wanneer een werknemer/tewerkgestelde kan beslissen om zijn toestemming niet te 
verlenen, zonder dat hieraan negatieve gevolgen gekoppeld worden. Alsook moet de mogelijkheid bestaan 
om de toestemming terug in te trekken. Een voorbeeld is het plaatsen van foto’s van personeel op de website. 
Hiervoor dient toestemming gevraagd te worden aan de werknemer/tewerkgestelde én dient deze de 
mogelijkheid te hebben om dit te weigeren zonder negatieve gevolgen.   

In het geval gebruik gemaakt wordt van het gerechtvaardigd belang, als rechtmatige verwerkingsgrond, dient 
steeds een afweging gemaakt te worden van de proportionaliteit, noodzakelijkheid en er geen minder 
intrusieve maatregel voor handen is. Deze afweging houdt in dat nagegaan dient te worden dat een genomen 
maatregel de minst intrusieve maatregel mogelijk is, om het gewenste doel te bereiken, met andere woorden, 
ondanks het feit dat de belangen van de werkgever/tewerksteller lijken te primeren, dient afgewogen te 
worden dat het belang van de werknemer/aangestelde bij de verwerking van zijn persoonsgegevens niet 
onnodig/te verregaand geschaad wordt13.  

1.6.1.2 REKRUTERING 

Tijdens de recruteringsfase worden op verschillende wijzen persoonsgegevens verzameld van kandidaten en 
potentiële kandidaten. Hiervoor worden veelal verschillende mediums gebruikt. Echter de verschillende 
mediums vereisen onderzoek naar rechtmatige verwerkingsgrond en de verwerkingsmodaliteiten. 

                                                 
12 Opinion 2/2017 on data processing at work, Working Party article 29, 

http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=45631, Section 3.1 
13 Opinion 2/2017 on data processing at work, Working Party article 29, 

http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=45631, Section 3.1 

http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=45631
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=45631
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In deze sectie worden de belangrijkste topics die tijdens de analyse aan bod gekomen zijn, behandeld. Indien 
er daarnaast nog vragen rijzen, biedt de website van de Gegevenes antwoord op heel wat van die vragen.  

1.6.1.2.1 Spontane sollicitatie/sollicitatie op basis van een vacature 

Bij een spontane sollicitatie en een sollicitatie op basis van een vacature verkrijgt de werkgever/tewerksteller 
de persoonsgegevens (veelal) door middel van een cv. Het verkrijgen van deze cv geldt als toestemming voor 
de verwerker van de kandidatuurstelling, maar het is belangrijk dat de sollicitant op de hoogte gebracht 
wordt van de verwerking van zijn/haar gegevens. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van een Privacy 
Verklaring die specifiek geldt voor sollicitanten, waarin specifiek de verwerkingsmodaliteiten met betrekking 
tot een sollicitatie worden vastgelegd.   

De Privacy Verklaring voor sollicitanten kan ofwel in zijn geheel toegevoegd worden aan de vacaturepagina 
en/of contactpagina voor (spontane)vacatures, ofwel via een “just-in-time-notice”, die verwijst naar de 
volledige Privacy Verklaring voor sollicitanten.  

De Privacy Verklaring kan naast een op zich staand document, ook een onderdeel vormen van de Privacy 
Verklaring van de website, indien sollicitaties verlopen via de website. In dergelijk geval kan via een “just-
in-time-notice” verwezen worden naar de Privacy Verklaring van de website.  

De Privacy Verklaring dient aan de kant van de werkgever/tewerksteller gereflecteerd te worden door een 
procedure/beleid omtrent hoe omgegaan dient te worden met de verwerking van sollicitaties.  

1.6.1.2.2 Gebruik van sociale media tijdens het recruteringsproces14 

Sociale media is tegenwoordig wijdverspreid, en vaak worden profielen op sociale media openbaar gehouden. 
Heel wat werkgevers gaan er hierbij vanuit dat het gaat over publieke informatie, gezien het door het individu 
zelf publiek is gemaakt. Hierbij dient echter een onderscheid aangehouden te worden tussen 
werkgerelateerde sociale media en privé-georiënteerde sociale media. Enkel de werkgerelateerde sociale 
media kunnen in principe in aanmerking genomen worden, zoals bv. LinkedIn.  

Het gebruik van sociale media voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens kan enkel indien er 
een gerechtvaardigd belang voorhanden is, én dat aangetoond kan worden dat het noodzakelijk en relevant 
is voor de uitoefening van de job waarvoor gesolliciteerd wordt (artikel 6.1f AVG) 

In geen geval kan verwacht worden van de sollicitant dat hij/zij de werkgever/tewerksteller als “vriend” 
toevoegt op één van de gebruikte sociale media, opdat deze toegang zou hebben tot profielinformatie op de 
gebruikte sociale media.   

1.6.1.3 WERKNEMERS/TEWERKGESTELDEN 

1.6.1.3.1 Toezicht op gedrag van werknemers/tewerkgestelden15 

In bepaalde gevallen kan het opportuun zijn om als werkgever/tewerksteller controle uit te oefenen op de 
werkzaamheden van de werknemers. Het kan daarbij gaan om maatregelen zoals camerabewaking, toezicht 
op computergebruik, toezicht op wagengebruik, toegangscontrole en dergelijke meer.  

Dergelijke toezichtsactiviteiten zijn veelal niet voorzien van een wettelijke basis, maar kunnen in bepaalde 
gevallen wel ingesteld worden mits naleving van enkele wettelijke vereisten (zie bv. camerabewaking). 
Daarnaast geeft men vanuit het toekomstige “European Data Protection Board” (voormalig: Working Party 
29) het advies om toezicht op gedrag te koppelen aan bepaalde beperkingen die de privacy van de 
werknemers/tewerkgestelden kunnen bevorderen. Het kan gaan over geografische beperkingen, 
tijdsgerelateerde beperkingen, datagerelateerde beperkingen of andere beperkingen die de private 
levenssfeer trachten te beschermen.  

Daarbij dient in het achterhoofd gehouden te worden dat in de huidige stand van technologie heel wat 
controlemiddelen voorhanden zijn. Controlemiddelen die niet steeds zichtbaar zijn voor de 

                                                 
14 Opinion 2/2017 on data processing at work, Working Party article 29, 

http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=45631, Section 5.1 
15 Opinion 2/2017 on data processing at work, Working Party article 29, 29), 

http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=45631, Section 3.1 
 

http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=45631
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=45631
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werknemer/tewerkgestelde. Hierbij mag transparantie ten aanzien van de werknemer/tewerkgestelde als 
data subject, niet uit het oog verloren worden (artikel 5.1a AVG).  

1.6.1.3.2 Toezicht op het gebruik van computers/internet16  

Toezicht op het gebruik van computers en bepaalde programma’s kan om security redenen onderdeel 
uitmaken van een gerechtvaardigd belang. Echter, in alle gevallen dient een aftoetsing gemaakt te worden 
van de proportionaliteit, noodzakelijkheid en subsidiariteit. Deze voorwaarden houden in dat de maatregel 
passend (proportioneel) moet zijn ten aanzien van het te bereiken doel, alsook noodzakelijk én dat geen 
minder intrusieve maatregel voorhanden mag zijn die hetzelfde doel kan bereiken.  

Indien aan deze voorwaarden voldaan is, dient de werknemer/tewerkgestelde op de hoogte gebracht te 
worden van de genomen maatregelen, alsook de modaliteiten/configuratie-instellingen die relevant zijn om 
de nodige transparantie te verzekeren (artikel 5.1 AVG).  

Merk op dat het in vele gevallen beter is om in te zetten op preventie, dan op detectie. Bijvoorbeeld in het 
geval van toezicht op surfgedrag, gaat de voorkeur naar het preventief blokkeren van bepaalde websites, 
boven het toezicht houden op surfgedrag.  

De voorwaarden gelden bovendien ook voor maatregelen die genomen worden in het kader van thuiswerk. In 
het kader van thuiswerk kunnen maatregelen genomen worden om een toezicht uit te oefenen, echter de 
maatregelen mogen niet disproportioneel zijn (zoals bijvoorbeeld wél het geval is ingeval van bedienen van 
de webcam op afstand of de registratie van toetsslagen)17. 

Voor meer informatie, zie ook de FAQ van de Privacy Commissie met betrekking tot het toezicht op 
computer/internetgebruik. (https://www.privacycommission.be/nl/faq-page/8035)   

1.6.1.3.3 Toezicht op communicatie, mailverkeer van de werknemer/tewerkgestelde18 

Toezicht tot het mailverkeer van de werknemer/tewerkgestelde wordt vaak gezien als noodzakelijk. Echter, 
dit heeft een grote impact op het privéleven van de betrokkene, aangezien er ook privégerelateerde mails 
toekomen in de werkgerelateerde mailbox.  

Het basisprincipe stelt dat de werkgever/tewerksteller zich geen toegang mag verschaffen tot de mailbox van 
een werknemer/tewerkgestelde. Echter, in geval van onverwacht vertrek of langdurige afwezigheid, kan dit 
leiden tot continuïteitsproblemen. In dat geval dringt zich mogelijks een gerechtvaardigd belang op om alsnog 
toegang te verkrijgen tot de mailbox.  

Deze toegangsverschaffing is evenwel gebonden aan enkele voorwaarden, zijnde19: 

- Minimalisatie van persoonsgegevens: wat inhoudt dat zo weinig mogelijk gegevens mogen worden 
geraadpleegd. Enkel hetgeen noodzakelijk is voor het garanderen van de continuïteit; 

- Recht van informatie: werknemers/tewerkgestelden dienen geïnformeerd te worden dat deze 
mogelijkheid bestaat in geval van onverwacht vertrek of langdurige ziekte en/of andere situaties; 

- Bewaartermijn: in geval van vertrek, dienen er regels gevolgd te worden omtrent hoe lang gegevens 
bewaard mogen blijven. Concreet wil dit zeggen dat men op voorhand moet bepalen welke termijn 
gehanteerd wordt voor het openhouden van de mailbox.  

Indien aan deze voorwaarden voldaan is, kan beperkt toegang verschaft worden tot de mailbox. In de praktijk 
draagt de voorkeur om de vertrekkende/afwezige werknemer/tewerkgestelde een afwezigheidsmelding te 
laten instellen, waarin vermeld wordt dat hij/zij niet langer werkzaam is bij de onderneming of afwezig is, 
waarbij verwezen wordt naar een mailadres/telefoonnummer waar de contactpersoon terecht kan voor 
verdere opvolging. Deze maatregel is het minst intrusief, aangezien er geen toegang verschaft wordt tot de 
mailbox.  

                                                 
16 Opinion 2/2017 on data processing at work, Working Party article 29, 

http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=45631, Section 5.3 
17 Opinion 2/2017 on data processing at work, Working Party article 29, 

http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=45631, Section 5.4.1 
18 Aanbevelingen cybersurveillance, Privacy Commissie, 

https://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/2011-07-01-aanbevelingen-cybersurveillance.pdf  
19 Access to eCommunications data when an employee is absent, European Data Protection Supervisor (EDPS), 

https://edps.europa.eu/data-protection/data-protection/reference-library/access-ecommunications-data-when-employee-
absent_en  

https://www.privacycommission.be/nl/faq-page/8035
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=45631
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=45631
https://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/2011-07-01-aanbevelingen-cybersurveillance.pdf
https://edps.europa.eu/data-protection/data-protection/reference-library/access-ecommunications-data-when-employee-absent_en
https://edps.europa.eu/data-protection/data-protection/reference-library/access-ecommunications-data-when-employee-absent_en
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In de praktijk is dit niet altijd mogelijk, vandaar dat onder de genoemde voorwaarden ook toegang verschaft 
kan worden tot de mailbox. Merk op dat het automatische doorsturen, méér intrusief is dan het verlenen van 
toegang, aangezien men in dat geval mogelijks toegang krijgt tot meer gegevens dan nodig.  

Preventief kunnen werkgevers/tewerkstellers hun werknemers/tewerkgestelden aan te raden om privé-mails 
duidelijk te markeren als zijnde privé. Een dergelijke indicatie geeft aan dat het gaat over mails die niet 
geopend mogen worden, wat het eenvoudiger maakt voor de werkgever/tewerksteller om de afweging tussen 
privé- en werkgerelateerd te maken.  

1.6.1.3.4 Bring Your Own Device (BYOD)20 

Het groeiend gebruik van eigen toestellen in de werkomgeving, brengt bepaalde risico’s mee ten aanzien van 
de beveiliging van de gegevens van de werkgever, alsook de privacy van de werknemers. Om aan deze risico’s 
tegemoet te komen is het aangeraden om gebruik te maken van “mobile device management(MDM)” tools te 
gebruiken om een duidelijke scheiding te bewerkstelling tussen gegevens privégegevens en werkgerelateerde 
gegevens. Deze tools maken het bovendien mogelijk om het toestel vanop afstand te wissen, indien er zich 
problemen zouden voordoen, zoals verlies of diefstal.  

Er zijn heel wat MDM-tools in omloop, waarbij steeds dient nagegaan te worden welke functionaliteiten 
mogelijk zijn én welke de juiste doelen bereiken. Het is dan ook aangewezen om een 
gegevensbeschermingseffectenbeoordeling uit te voeren, om na te gaan welke functionaliteiten noodzakelijk 
zijn voor de te bereiken doelen, en in welke met zij voldoen aan de gestelde proportionaliteit- en 
subsidiariteitsvereisten.  

De bekendste tools op de markt op dit moment zijn MobileIron, Intune en O365. Deze MDM-tools hebben eigen 
functionaliteiten, waarbij steeds de afweging gemaakt moet worden of deze voldoen aan de proportionaliteit, 
noodzakelijkheid en subsidiariteitsvereisten.  

In het kader van BYOD is het noodzakelijk dat werknemers de keuze krijgen of ze een dergelijke tool op hun 
telefoon installeren. De keuze kan wel gelinkt worden aan de keuze of een werknemer/tewerkgestelde 
wel/niet werkgerelateerde gegevens op zijn/haar telefoon wil ontvangen. In élk geval mogen er geen 
negatieve gevolgen gekoppeld worden aan het feit dat een werknemer ervoor kiest om geen 
bedrijfsgerelateerde informatie te ontvangen op het eigen privé-toestel. 

Indien de werkgever/tewerksteller opteert om werkgerelateerde toestellen aan de werknemer toe te kennen, 
kan het gebruik van MDM wél afgedwongen worden. Echter, indien privégebruik op werktoestellen toegelaten 
is, dient de MDM een afscheiding te maken tussen privé-gegevens en werkgerelateerde gegevens.  

In elk geval, of er sprake is van werktoestellen of van BYOD, dient de werknemer duidelijk geïnformeerd te 
worden over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. Dit kan door middel van een Privacy Verklaring, 
maar ook door middel van de MDM-tools zélf die informatie verschaffen omtrent de werking.  

1.6.1.3.5 Gebruik van track ’n trace toestellen in wagen21 

“Track ’n trace”-toestellen worden gebruikt om na te gaan waar wagens zich bevinden op welk tijdstip. 
Dergelijke toestellen worden regelmatig gebruikt in werktuigen, alsook in vlootwagens ter beschikking gesteld 
door de werkgever/tewerksteller.  

De gegevens die verzameld worden door middel van “track ’n trace”-toestellen worden gezien als 
persoonsgegevens. Om deze te verwerken, dient aldus een rechtmatige verwerkingsgrond voorhanden te zijn. 
Deze rechtmatige verwerkingsgrond is in bepaalde gevallen en wettelijke verplichting, maar berust ook vaak 
op gerechtvaardigd belang. Hierbij dient opnieuw de proportionaliteit, noodzakelijkheid en 
subsidiariteitstoets gedaan te worden. Maatregelen die hierbij de “intrusiviteit” kunnen beperken, zijn onder 
meer mogelijkheden om het systeem uit te schakelen, tijdsbeperkingen en locatiebeperkingen.  

                                                 
20 Opinion 2/2017 on data processing at work, Working Party article 29, 

http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=45631, Section 5.4.2-5.4.3, Themadossier “BYOD”, Privacy Commissie, 
https://www.privacycommission.be/nl/byod 
21 Opinion 2/2017 on data processing at work, Working Party article 29, 

http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=45631, Section 5.7; Advies 12/2005 van 7 september 2005: Geolokalisatie in 
voertuigen.  
 

http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=45631
https://www.privacycommission.be/nl/byod
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=45631
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In elk geval dient de werknemer/tewerkgestelde op de hoogte gebracht te worden van het gebruik van de 
“track ’n trace”-toestellen, alsook de modaliteiten/beperkingen die ingesteld zijn om het eventueel 
privégebruik te beschermen.  

1.6.1.3.6 Gebruik van sociale media voor screening van werknemers/tewerkgestelden22 

Het gebruik van sociale media voor het “screenen” van (ex)werknemers/tewerkgestelden, kan enkel indien 
hiervoor een duidelijk gerechtvaardigd belang kan aangetoond worden én er geen minder intrusieve 
maatregelen voorhanden zijn.  

Bijvoorbeeld een controle op een niet-concurrentiebeding, door middel van het gebruik van Linkedin, kan in 
bepaalde gevallen gerechtvaardigd zijn, tenzij andere maatregelen voorhanden zijn die minder intrusief zijn, 
én wel hetzelfde doel bereiken.  

Indien een werknemer/tewerkgestelde tijdens de uitoefening van zijn activiteiten, gebruik dient te maken 
van sociale media, kan het zijn dat de werkgever hierop controle wenst uit te oefenen. Dit kan gekaderd 
worden in het gerechtvaardigd belang, doch dient hier geval per geval beoordeeld te worden of de inmenging 
in het privéleven niet disproportioneel is én de werknemer/tewerkgestelde duidelijk geïnformeerd is over de 
controles23.  

1.6.2 FINANCIËLE FORMALITEITEN 

1.6.2.1 VERWERKINGSPRINCIPES 

In het kader van de financiële formaliteiten die door de apotheker voldaan moeten worden, dient rekening 
gehouden te worden met het feit dat persoonsgegevens verwerkt worden in het kader van financiële 
formaliteiten.  

In eerste instantie dient gegaan te worden of het vermelden van persoonsgegevens op facturen vermeden kan 
worden. In bepaalde gevallen kan vermeden worden om een contactpersoon op de factuur op te nemen door 
de factuur louter te richten aan een afdeling binnen een bedrijf. In dergelijk geval krijgt het niet opnemen 
van persoonsgegevens de voorkeur in het kader van het principe van minimale gegevensverwerking van artikel 
5.1c AVG.  

In de gevallen waarin het niet mogelijk is, dienen de facturen beschouwd te worden als persoonsgegevens en 
met de nodige voorzichtigheid behandeld worden. De papieren documenten dienen bewaard te worden in een 
afgesloten kast/kluis/ruimte zodat deze enkel toegankelijk zijn voor de personen die de toegang nodig 
hebben. Elektronische documenten dienen bijgehouden te worden op een veilige server of via een beveiligde 
tool, waar de toegangsrechten op ingesteld zijn. Indien financiële documenten bijgehouden dienen te 
worden, kunnen deze gearchiveerd worden en later vernietigd worden. Niet relevante documenten dienen 
direct vernietigd te worden.  

Indien er gebruik wordt gemaakt van boekhoudkundige tools, dienen deze zo sterk mogelijk beveiligd te 
worden. Bij voorkeur worden er toegangsrechten ingesteld en wordt er een wachtwoordbeleid ingesteld 
waarbij wijziging van het wachtwoord op regelmatige basis vereist is.  Indien gebruik gemaakt wordt van een 
externe tooling en/of externe boekhoudkantoren dienen de contractsvereisten van artikel 28(3) in rekening 
gebracht te worden.  

1.6.2.2 BEWAARTERMIJNEN (ARTIKEL 5.1C AVG) 

Boekhoudkundige stukken dienen op basis van verschillende wetgevingen een bepaalde tijd bewaard te 
worden. De minimale bewaartermijnen die de Belgische overheid hanteert voor boekhoudkundige stukken, 
zijn: 

 Boekhouddocumenten: 7 jaar voor boekhouddocumenten die als bewijs kunnen dienen tegenover 
derden, te rekenen van 1 januari van het volgende boekjaar;  

 Personeelsregister: 5 jaar vanaf de dag die volgt op het einde van de overeenkomst; 

                                                 
22 Opinion 2/2017 on data processing at work, Working Party article 29, 

http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=45631, Section 5.2 
23 Themadossier “Sociale netwerksites op de werkvloer”, Privacy Commissie, https://www.privacycommission.be/nl/sociale-

netwerksites-op-de-werkvloer, Vademecum sociale media & arbeidsrelaties, R.Saelens, 
https://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/Vademecum-Sociale-media-Arbeidsrelaties.pdf 

http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=45631
https://www.privacycommission.be/nl/sociale-netwerksites-op-de-werkvloer
https://www.privacycommission.be/nl/sociale-netwerksites-op-de-werkvloer
https://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/Vademecum-Sociale-media-Arbeidsrelaties.pdf
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 Arbeidsovereenkomst: 5 jaar vanaf de dag die volgt op het einde van de overeenkomst;  

 Persoonsgegevens: niet langer dan nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor 
ze worden verkregen of verder worden verwerkt; 

 Bankdocumenten/erelonen: 5 jaar. 

 

Deze opsomming geeft een indicatie van de geldende bewaartermijn, doch is niet limitatief. De 
bewaartermijnen kunnen afwijken van de wettelijk opgelegde bewaartermijnen, maar moeten wel vastgelegd 
en gerespecteerd worden. Indien er documenten zijn die langer gehouden dienen te worden omdat ze nog 
relevant zijn, dan kan dit mits er een andere rechtmatige verwerkingsgrond voorhanden is, zijnde een andere 
wettelijke verplichting, een noodzaak in het kader van de overeenkomst of een gerechtvaardigd belang 
(artikel 6 AVG).  
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2 GEHANTEERDE DEFINITIES 
 

1. AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming, zijnde de Nederlandse uitwerking van de Europese 
verordening ‘General Data Protection Regulation’ (GDPR) met betrekking tot de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die 
gegevens in de Europese Unie.  

2. CNIL: Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), zijnde de Franse 
Gegevensbeschermingsautoriteit.  

3. Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon 
(„de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect 
kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een 
identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die 
kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of 
sociale identiteit van die natuurlijke persoon (artikel 4 (1) AVG); 

4. Ontvanger: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander 
orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt. 
Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bijzonder onderzoek 
overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijke recht gelden echter niet als ontvangers; de verwerking 
van die gegevens door die overheidsinstanties strookt met de gegevensbeschermingsregels die op het 
betreffende verwerkingsdoel van toepassing zijn (artikel 4(8) AVG); 

5. Patiënt/betrokkene: als verzamelnaam voor alle betrokkenen bij de verwerking van persoonsgegevens 
door de apotheker. Het gaat daarij niet enkel over de patiënt, maar ook de gemachtigde, de eigen 
werknemers, tewerkgestelden, contactpersonen, en dergelijke meer.  

6. Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een 
geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het 
verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, 
gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking 
stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens (artikel 4(2) AVG); 

7. Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een 
dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de 
verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze 
verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald 
wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen (artikel 4(7) 
AVG); 

8. Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander 
orgaan die/ dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt (artikel 
4(8) AVG); 

9. WP29: “working party article 29”, is een adviserend orgaan bestaande uit vertegenwoordigers van de 
nationale gegevensbeschermingsautoriteiten. Het huidige orgaan zal, onder de AVG, hervormd worden 
tot het “Gegevensbeschermings Comité”, in zin van artikel 64-65 AVG. 

 


