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PROGRAMMA 

 

9.00  Onthaal en inschrijvingen 
 
9.30  Welkomstwoord  

Dhr. Michel Lorge, voorzitter VEF  
 
9.35 Openingsrede  

Dhr. Philippe De Backer, Staatssecretaris voor Bestrijding van Sociale 
Fraude, Privacy en Noordzee 

 
9.45 Panelgesprek 
  Moderator : Jean Blavier 

Philippe De Backer, Prof. Georges Ataya (Institut Solvay), Bart Van den 
Brande (Sirius Legal), Willem Debeuckelaere (ADP/GBA) 

 
10.15 Getuigenis  

Dhr. Jan Ceulemans (Rode Kruis Vlaanderen ) 
 
11.00  Koffiepauze 
 De deelnemers deponeren hun vragen in een urne. 
 
11.30  Vragen en antwoorden in panel 
 
12.30 Conclusies  

Dhr. Willem Debeuckelaere, voorzitter GegevensBeschermings Autoriteit 
 
13.00 Lunchpauze / Netwerkmoment 
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De aankondiging van de inwerkingtreding van de General Data 

Protection Regulation (GDPR) in de maand mei veroorzaakte een lichte 

storm van paniek in de sector van de verenigingen die beroep doen op de 

vrijgevigheid van de bevolking. De nieuwe Europese regelgeving werd 

gezien als een volledig nieuwe manier om de persoonlijke gegevens van 

de schenkers te behandelen.  

Waar staan we zes maand later ? Zijn alle vragen, alle problemen 

opgelost ?  

Om een eerste balans op te maken, en de vragen van haar leden te 

beantwoorden, heeft de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving 

volgende personen uitgenodigd: Philippe De Backer, Staatssecretaris 

voor Bestrijding van Sociale Fraude, en van Privacy; Willem 

Debeuckelaere, voorzitter van de Gegevensbeschermingsautoriteit; de 

experten Prof. Georges Ataya (Solvay Instituut) en Bart Van den Brande 

(Advocaat Sirius Legal). 
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1 De uitdagingen van de GDPR 

Staatssecretaris Philippe De Backer bracht vooreerst de doelstellingen van de 

GDPR in herinnering. Het doel was harmoniseren van de verschillende 

Europese wetgevingen m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens, 

beschermen van de levenssfeer van de burgers en tegen het misbruik van deze 

gegevens. Na vier jaar onderhandelen werd de regelgeving in april 2016 

aangenomen in het Europees Parlement. Sinds 25 mei 2018 zijn haar 

bepalingen van kracht in de lidstaten. 

De GDPR legt een reeks van rechten vast: het recht op toegang tot gegevens, 

op de mogelijkheid om deze aan te passen, om bepaalde gegevens te wissen 

(het zgn. “Recht op vergetelheid”). De Staatssecretaris vervolgt: voor 

verenigingen, zoals de leden van de VEF, brengt dit bepaalde verplichtingen 

met zich mee, zoals het bekomen van de uitdrukkelijke toestemming van de 

personen, het houden van een register van de gegevens, het aangeven van 

incidenten zoals bijv. “lekken” van gegevens van schenkers. In dit verband werd 

de Commissie voor de Bescherming van de Privacy omgevormd tot 

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Artikel 37 van de GDPR voorziet 

bovendien in de aanstelling van een DPO (Data Protection Officer), een 

verantwoordelijke voor de bescherming van de gegevens. De DPO is verplicht 

voor openbare besturen en voor ondernemingen die gevoelige gegevens 

behandelen, of een zeer groot aantal gegevens.  
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Philippe De Backer schetst de rol van de nieuwe Gegevens-

beschermingsautoriteit: de juiste toepassing van de GDPR nagaan, boetes 

opleggen in het geval deze niet nageleefd wordt. “We hebben er voor gekozen 

om niet onmiddelijk over te gaan tot het opleggen van boetes, maar eerder een 

mechanisme van « escalatie » toe te passen, waarbij vooral wordt gezocht naar 

een zo snel mogelijke oplossing.”  In het afgelopen jaar hebben dertien 

organisaties de GBA op de hoogte gesteld dat ze gegevenslekken hadden 

vastgesteld. Dit systeem van “zachte controle” zal ook nog volgend jaar worden 

toegepast, alsdus de staatssecretaris. 

 

2 De praktische gevolgen  

Georges Ataya, professor aan het Solvay  Instituut, verduidelijkte de functie 

van de DPO en de opleiding die hiervoor nodig is. “Het is een complexe 

opdracht”, verduidelijkt hij. Samen met het kabinet van de staatssecretaris 

werden de minimale competenties vastgelegd: een goed begrip van de 

verschillende bepalingen van de GDPR, waarborgen dat de onderneming een 

analyse van de risico’s maakt, de beveiling van de informatica garanderen, en in 

staat zijn om incidenten te behandelen. Maar het volstaat niet om een DPO op 

te leiden, vervolgt professor Ataya, zijn/haar competenties moeten ook 

onderhouden worden. “We hebben een vereniging opgericht die regelmatig 

bijeenkomsten organiseert om de problemen die de DPO ondervindt te 

bespreken. Alle praktische problemen worden aldus in groep besproken. ”  
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“Ik maak deel uit van een team van vijf personen die sinds twee jaar voltijds op 

de GDPR werken”, kondigt Bart Van den Brande meteen aan. Hij is vennoot bij 

het advocatenkantoor Sirius Legal, gespecialiseerd in communicatierecht. 

Volgens hem zat de schrik voor een “big bang GDPR” er bij de bedrijven goed 

in: “Vele dachten dat de wereld zou ophouden te bestaan in mei 2018”. Hij stelt 

nochtans vast dat vele bedrijven nog steeds niet de nodige maatregelen 

genomen hebben. Vooreerst de interne audit: hoe de bescherming van de 

gegevens verzekeren? “U moet structurele maatregelen nemen”, zegt hij aan 

de aanwezige verenigingen, leden van de VEF. Zoals het uitzetten van printers 

aan het onthaal, en er zeker geen computer in activiteit onbeheerd 

achterlaten. “Vóór mei moest men een actieplan tegen kleine risico’s hebben 

opgestart.” De advocaat legt uit dat hij sinds de inwerkingtreding van de GDPR 

te maken had met een tiental incidenten, die hadden kunnen vermeden 

worden en die mogelijkerwijs met een boete kunnen bestraft worden. Ook met 

de toeleveranciers moeten de zaken in orde zijn: “Indien u werkt met een 

marketingbureau, moet u hiermee een contract over het beheer van privé-

gegevens afsluiten.” Bart Van den Brande waarschuwt voor een slecht beheer 

van gegevens door toeleveranciers en wijst op twee punten: de onwettige 

uitwisseling van gegevens en lekken naar het buitenland, meer bepaald naar 

derde landen. 
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Het voorbereidende werk voor de uitvoering van de GDPR is zeer belangrijk. “U 

had reeds een DPO moeten aanstellen”, zegt de advocaat, die hiermee 

veronderstelt dat de meerderheid van de fondsenwervende verenigingen dit 

niet gedaan hebben. Vanaf  welke hoeveelheid gegevens moet men verplicht 

beroep doen op een DPO? Hij erkent dat hiervoor geen duidelijke definitie 

bestaat. Maar men moet (moest) hierop anticiperen: vóór mei weten welke 

gegevens met derden konden gedeeld worden, welke personen in het beheer 

betrokken moesten worden... 

Het eventueel gebrek aan anticipatie betreft niet enkel de fondsenwervende 

verenigingen. Bart Van den Brande vindt dat de regering te lang gewacht heeft 

met het oprichten van de Gegevensbeschermingsautoriteit. “Deze commissie 

moet dag na dag opvolgen wat er op het terrein gebeurt. De andere Europese 

landen zijn sneller dan wij in de opvolging.” In Nederland worden er reeds 

boetes uitgeschreven, bij ons nog niet. Maar dat wordt onvermijdelijk, denkt de 

advocaat van Sirius Legal. Volgens hem moeten de bedrijven die nog steeds 

niet in orde zijn met de GDPR sancties krijgen, maar er zijn niet genoeg 

controles in de e-commerce. 

Bart Van den Brande raakt nog een aantal bepalingen aan in de GDPR die nog 

niet erg duidelijk zijn. Zoals de noodzaak van een DPO (zie hoger), het opstellen 

van prospectielijsten, het evenwicht dat moet gevonden worden tussen de 

noodzaak om gegevens te verwerven en het respect voor het privé-leven. “Ik 

krijg vaak de vraag: mag ik gegevens kopen? Vooreerst moet men zich afvragen 

of men het recht heeft om dit te doen [1], of men een voldoende transparant 

beleid dienaangaande heeft, en vooral, of deze gegevens werkelijk noodzakelijk 

zijn.”  Hij waarschuwt ervoor dat inbreuken enorme financiële gevolgen kunnen 

hebben voor de onderneming. 

De GDPR zal opvolgers krijgen. Hij vermeldt een tweede Europees reglement 

rond het respect voor de privacy op internet, met cookies. En nog, bij direct 

marketing “zal men in twee stappen de goedkeuring van de betrokken persoon 

moeten vragen alvorens nieuwsbrieven te versturen”. Deze nieuwe regelgeving 

wordt ten vroegste verwacht tegen 2020. In afwachting is hij grote voorstander 

van sectoriële gedragscodes (die regels voor goede praktijken vastleggen en 

verspreiden onder betrokken professionelen). Deze codes zijn noodzakelijk en 

                                                           
[

1
]) Het recht om persoonsgegevens te behandelen, dat vele aspecten kan omvatten, moet door de potentiële 

gebruiker vooraf terdege onderzocht worden.  
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zelfs onontbeerlijk om bepaalde bestaande lacunes in te vullen, zoals voor de 

kwestie van minderjarigen. 

 

 

 

 

 

 

3 Het debat 

De moderator, Jean Blavier, interpelleert de staatssecretaris omtrent bepaalde 

punten die Bart Van den Brande heeft aangehaald, zoals de sectoriële 

gedragscodes, de afwezigheid van controles en boetes vanwege de GBA. 

Volgens de staatssecretaris “zijn de resultaten tot dusver niet slecht”.  De 

clausule omtrent boetes die op Europees niveau werden vastgelegd, heeft 

volgens hem vooral een ontradende functie. “Wat telt is dat de organisaties de 

regels volgen.” Dus nogal spontaan…. 
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Willem Debeuckelaere wordt aangesproken op het begrip “privacy”. De 

Privacy Commissie heeft plaatsgemaakt voor de Gegevens-

beschermingsautoriteit. Betekent dit dat gegevens op zich belangrijker zijn dan 

privacy ? Het antwoord van de voorzitter van de GBA richt zich op de 

‘paradigmaverschuiving’ die de GDPR met zich mee brengt: ‘accountability’ of 

de noodzaak om zich te rechtvaardigen, wat men ook zou kunnen vertalen als 

‘responsabilisering’.  Men moet zo handelen dat men in orde is, dat de 

noodzakelijke maatregelen genomen werden. De eerste verantwoordelijkheid 

is de risico’s vast stellen die een bepaalde situatie de facto met zich meebrengt 

voor de burger. 

Deze notie van verantwoordelijk beheer is nieuw en belangrijk. Indien men 

gegevens van schenkers heeft die nadien naar een risicoland worden 

overgedragen, “is er een groot probleem”. Hij verbergt nochtans niet dat hij 

een probleem heeft met dit concept van risiconiveau. “Dit concept werd 

uitgedacht voor grote commerciële bedrijven. Veel kleine verenigingen melden 

ons dat het zeer ingewikkeld is om de risico’s vast te stellen.” 

Een ander principe dat vragen oproept is het “gerechtvaardigd belang” van de 

vereniging, een begrip dat zou toelaten om de uitdrukkelijke toestemming van 

iemand niet te hoeven vragen om zijn of haar gegevens te kunnen behandelen. 

“Vanaf nu moet het gerechtvaardigd belang worden aangetoond. Tevoren was 

dit geen verplichting, sinds 25 mei wel, ook voor een kleine vereniging.” De 

voorzitter van de GBA herinnert ook aan de noodzaak van sectoriële 

gedragscodes met een controle-organisme. Dit bestaat nog niet voor de 

fondsenwervende verenigingen. “Dit is iets om te bespreken in de vereniging 

(VEF)”, meent hij. 

Tenslotte denk Willem Debeuckelaere niet dat de naamsverandering van de 

Privacycommissie naar Gegevensbeschermingsautoriteit betekent dat de 

bescherming van privacy zou verdwenen zijn. “De politiek heeft gereageerd op 

de uitdaging van de informatiemaatschappij. Bescherming van de privacy, 

bescherming van gegevens: het ene is de concretisering van het andere. In 

Europa maken ze deel uit van de fundamentele rechten.” Dit is niet overal het 

geval, zegt hij. In de Verenigde Staten volgt de bescherming van gegevens uit 

het recht van de consumenten. In Europa zijn privacy en bescherming van 

persoonsgegevens fundamentele rechten die soms met elkaar botsen. Willem 

Debeuckelaere haalt een geval aan uit Tsjechië dat behandeld werd door het 

Europees Hof. Een persoon installeert camera’s aan zijn huis waar verschillende 
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keren werd ingebroken. Zonder voorafgaande toestemming. Heeft zijn 

gerechtvaardigd belang, nl. zijn woonst te beschermen, voorrang op het 

respect voor privacy? Neen, vindt het Hof. Het gerechtvaardigd belang 

rechtvaardigt niet dat de wet op de installatie van de camera’s niet wordt 

toegepast. 

 

 

 

4 Getuigenis 

Hoe hebben de leden van de VEF de GDPR geïntegreerd in hun dagelijkse 

werking? Hoe werd het personeel bewustgemaakt, of getraind? Jan Ceulemans 

heeft voor Rode Kruis Vlaanderen hiervoor een originele tool ontwikkeld. Maar 

voorafgaandelijk was er het besef dat de organisatie “een zeer breed actieveld 

beslaat en ook gevoelige persoonsgegevens beheert die verbonden zijn aan de 

gezondheid van personen.” Vanaf 2015 is Rode Kruis Vlaanderen begonnen met 

het uitwerken van een politiek van  privacy door interne verantwoordelijken 

aan te duiden voor het beheer van persoonsgegevens. De inwerkingtreding van 

de GDPR heeft het debat over dit privacy beleid opnieuw aangezwengeld. Jan 

Ceulemans werd aangesteld als DPO, een verantwoordelijkheid die hem in 

staat stelt in alle onafhankelijkheid aanbevelingen te doen voor de hele 
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organisatie. De sensibilisering van het personeel (bijvoorbeeld over het gebruik 

van USB sticks, die men kan vergeten/verliezen in een trein) vergde een 

belangrijke inspanning en een e-tool werd ontwikkeld voor zowel de 

medewerkers als voor de vrijwilligers van het Rode Kruis. Dit filmpje legt uit 

waarom en hoe de persoonsgegevens moeten beschermd worden van hen die 

zich als zieke of als schenker richten tot het Rode Kruis.  

 

 

5 Praktische vragen 

De aanwezigen stelden talrijke vragen aan de sprekers. De meeste hiervan 

bleken eerder technisch, dwz. over hoe de GDPR moet toegepast worden. 

Hierna volgt een kort overzicht van de belangrijkste vragen. 

 

Het uitwisselen van adressen van schenkers 

Voor Willem Debeuckelaere is uitwisseling niet toegestaan. “Als er uitwisseling 

is, betekent dit: voor een bepaalde organisatie, voor een duidelijk omschreven 

doel, en voor een specifieke periode.”  De gegevens kunnen enkel behandeld 

worden door de organisatie waarvoor de gift is bestemd. Indien een vereniging 

hechte banden heeft met een andere (bijv. Amnesty België en Amnesty 

International), dan kan uitwisseling van gegevens mogelijk gemaakt worden op 

voorwaarde dat de transparantie gegarandeerd is. De schenker moet zijn 

goedkeuring op expliciete wijze gegeven hebben. 

Overigens vertrekt de GDPR vanuit het principe dat de persoonsgegevens 

beveiligd zijn binnen de Europese Unie, alle lidstaten engageren zich om 

eenzelfde nivieau van beveiliging te respecteren. Buiten de Europese Unie 

gelden er andere regels m.b.t. het uitwisselen van gegevens [2]. 

 

Kunnen adressenlijsten aangekocht worden ?  

Voor Bart Van den Brande is het duidelijk dat de betrokken personen 

voorafgaandelijk moeten geïnformeerd worden dat hun gegevens kunnen 

verkocht worden. Indien dit niet het geval is, moeten de schenkers 

                                                           
[

2
] Maar de GDPR voorziet in een aantal voorwaarden en waarborgen ingeval gegevens Europa verlaten. 
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gecontacteerd worden om hun toestemming te bekomen om hun adres te 

gebruiken. Ook hier is het essentiële punt de transparantie. Vooraleer 

adressenlijsten aan te kopen moet men zich afvragen of deze aankoop nodig is, 

en proberen de impact ervan te beperken.  

Kan men mailings met een voorgedrukt adres gebruiken ? Ja, antwoordt 

Georges Ataya. Indien de schenker zich sinds verschillende jaren in de database 

van de vereniging bevindt, is er geen probleem. 

 

Veronderstelt een schenking een impliciete toestemming om 

persoonsgegevens te gebruiken ?  

Michel Lorge, voorzitter van de VEF, stelt (opnieuw) de vraag van het 

gerechtvaardigd belang (van de vereniging), dat zou toelaten zich niet te 

beperken tot het louter bewaren van de persoonsgegevens, maar deze ook te 

kruisen, te verkopen, te verhuren. Tot waar kan men gaan? Slechts 30% van 

degenen die een online gift doen, geven de toestemming om hun 

persoonsgegevens te gebruiken (met de zogenaamde opt-in), en dit is een 

duidelijk verschil met het verleden. De voorzitter van de 

Gegevensbeschermingsautoriteit herhaalt dat er geen enkel ambiguïteit 

mogelijk is: als het gaat om een gift, kunnen de gegevens van de schenker niet 

gedeeld worden. Dit zou wel mogelijk zijn in het geval iemand lid is van de 

vereniging. Er is volgens hem een groot verschil tussen een gift doen en lidgeld 

betalen. 
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Nochtans stelt men vast dat gegevensbestanden van schenkers nog van de ene 

naar de andere vereniging worden doorgegeven, tot ongenoegen van de 

schenkers. “De spelers van de marketing flirten nog met de grenzen van de 

wetgeving.” Michel Lorge herinnert eraan dat de VEF sinds verschillende 

maanden werkt aan een sectoriële gedragscode en dat het gerechtvaardigd 

belang deel uitmaakt van de discussies. Het doel is om zo snel mogelijk te 

komen tot een voorstel van sectoriële code om voor te leggen aan de 

Gegevensbeschermingsautoriteit. 

Tenslotte vermeldt de voorzitter van de VEF het probleem van giften via 

Facebook. Een gift langs dit kanaal geeft geen recht op fiscale aftrekbaarheid. 

De gift moet direct toekomen op een rekening van de organisatie en kan niet 

via een ander land gaan (zoals bijv. Ierland in het geval van Facebook). Ook 

giften via een aantal online-platformen (zoals Google, Paypal) zijn niet erkend 

voor fiscale aftrekbaarheid [3]. 

 

Mag men het nationaal nummer bewaren ?  

Zowel volgens Bart Van den Brande als Willem Debeuckelaere wordt dit 

nummer vandaag te vaak ten onrechte gebruikt, en is het niet vereist dat de 

verenigingen dit nummer bewaren. De wetgeving omtrent het nationaal 

nummer zal trouwens veranderen in de nabije toekomst. Er is sprake van een 

nummer dat de geboortedatum en geslacht niet meer zal bevatten. Vandaag 

mag het nationaal nummer enkel gebruikt worden door openbare instellingen 

maar in de toekomst zullen ook privé-organisaties dit mogen doen op 

voorwaarde – weerom – dat de persoon in kwestie hiervoor toestemming 

gegeven heeft. 

 

Hoe kan men de opleiding van de DPO organiseren ? Is deze functie 

onontbeerlijk in alle verenigingen ?  

Er bestaat geen officieel erkende opleiding. Sommige hogescholen (zoals 

Solvay, Data Protection Institute), universiteiten (bijv. Namen) verzorgen een 

opleiding die vaak vijf dagen duurt, maar deze zijn niet gecertifieerd. Willem 

Debeuckelaere merkt op dat de GDPR hieromtrent niets voorziet. Volgens hem 

                                                           
[

3
] De VEF, samen met de koepel van de stichtingen, zullen de bevoegde overheid hierover kortelings 

aanspreken.  
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is een DPO verplicht vanaf het moment dat het gaat om een openbare 

instelling, of een organisme dat een groot aantal en gevoelige gegevens 

verwerkt. Bart Van den Brande voegt hieraan toe dat de notie van ‘openbare 

gegeven’ niet eenduidig is. Bijvoorbeeld voor verenigingen zonder 

winstoogmerk die bepaalde opdrachten verzekeren voor de overheid, waar 

situeert zich de grens? 

 

Filmen op straat, het houden van petities 

De toestemming van het individu moet expliciet gevraagd worden “vanaf het 

moment dat de camera draait” (hiermee is ook het bewijs van toestemming 

vastgelegd) en wanneer het gaat om kinderen, is ook de toestemming van de 

ouders vereist. Bart Van den Brande raadt aan om aan de personen die gefilmd 

worden steeds een visitekaartje te geven en tevens de beelden op een 

‘waardige’ wijze te gebruiken, ze bijvoorbeeld niet naar overal ter wereld op te 

sturen, zelfs indien de persoon toestemming gegeven heeft. “Er werden reeds 

verschillende controles uitgevoerd en verschillende klachten hadden betrekking 

op de sector van de verenigingen”, preciseert hij. 

Met betrekking tot petities, waarbij burgers hun telefoonnummer en mail-

adres geven, meent Willem Debeuckelaere dat het onaanvaardbaar is deze 

gegevens te gebruiken voor andere doeleinden, zoals direct marketing. Bart 

Van den Brande voegt eraan toe dat men eventueel wel de ondertekenaar kan 

contacteren om toestemming te vragen om benaderd te mogen worden in het 

kader van een fondsenwerving. 
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6 Conclusies 

De bescherming van persoonsgegevens regelen bij wet, sluit overleg niet uit. 

Dit is wat Willem Debeuckelaere, voorzitter van de Gegevens-

beschermingsautoriteit, verdedigt. Deze benadering vindt men ook terug in 

andere Europese landen. In België is overleg om te proberen tot een 

gemeenschappelijke aanpak te komen, onontbeerlijk omdat er naast de 

federale Privacy Commissie nog vier andere ‘Commissies’ bestaan op 

verschillende beleidsniveaus. Zo heeft Vlaanderen sinds juli beslist om haar 

eigen ‘Autoriteit’ voor de bescherming van persoonsgegevens op te richten, 

“zonder overleg met de federale overheid”. De fondsenwervende verenigingen 

moeten weten dat ze in de toekomst verplicht kunnen zijn om verschillende 

‘Autoriteiten’ voor bescherming van persoonsgegevens te contacteren, wat de 

zaken niet zal vergemakkelijken.  

De huidige GDPR is een eerste stap. Een tweede reglementering wordt 

onderhandeld op Europees niveau, maar op dit ogenblik schijnt er geen 

consensus mogelijk te zijn tussen de Commissie en de Raad; de grootste 

pessimisten maken zich zelfs geen illusie meer dat deze nieuwe regelgeving 

ooit het licht zal zien. Ondertussen maakt de GDPR internationaal wel school. 

Verschillende Aziatische landen hebben hun wetgeving aan de Europese 

regelgeving aangepast, en Californië heeft net een richtlijn aangenomen die 

zeer sterk lijkt op de GDPR.  

Willem Debeuckelaere benadrukt dat de bescherming van gegevens moet 

gezien worden als een fundamenteel recht. Maar niet iedereen is het eens met 

deze ‘humanitaire’ benadering. Het beheer van persoonsgegevens is een bron 

van enorme winsten en zal waarschijnlijk de macht van bedrijven als Facebook 

en Microsoft nog doen toenemen. De voorzitter van de GBA betwijfelt dat deze 

bedrijven hun beloftes m.b.t de bescherming van de privacy zullen nakomen. 

“We zullen betrouwbare partners moeten vinden om het principe van de 

bescherming van persoonsgegevens te verdedigen.” En hij roept de leden van 

de VEF op om in deze materie ‘goede leerlingen’ te zijn.   
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