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Over de spreker 

ü  Wiskunde en AI 
 
ü  McKinsey & Company 
ü  Software Improvement Group 

•  StartupJuncture – technologie-startups 
•  IT-juridisch expert (NVBI, SGOA, LRGD) 
•  IT-onderzoek en advies (www.ictinstitute.nl, 

www.softwarezaken.nl) 

Slides komen op wwww.softwarezaken.nl 
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Over ons 

We doen: 
•  Workshops/training 
•  Onderzoeken / audits 
•  Advies 
•  contractreviews 

•  Team van IT experts 
•  Toegankelijk in Nederlands en Engels 

Op de gebieden 
•  Security 
•  Agile 
•  Privacy / IT-contracten 
•  Software-kwaliteit 

SoftwareZaken 
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Vraag: Waarom is beveiliging 
belangrijk? 

Aantallen incidenten Afgeleide risico’s 

•  Spionage 
•  Vandalisme 
•  Imagoschade 
•  Boetes 
•  Identity theft 
•  Toezichthouders 
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De meest-gemaakte fouten 

 
1.  Organisaties(en stichtingen en de overheid) weten niet 

welke gegevens ze verzamelen en verwerken 

2.  Organisaties weten niet welke gegevens allemaal 
persoonsgegevens zijn 

3.  Organisaties zijn niet op de hoogte van de WBP en andere 
privacy-wetten  

4.  Bedrijven doen onvoldoende aan beveiliging 

 
Doel van deze workshop is om iedereen kennis mee te geven 
waarmee je deze fouten kunt voorkomen 
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Informatie-analyse 

partijen 

velden 

PC PC2 

kenteken 

auto 

bestuurder 
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Voorbeeld-uitwerking 

Slimme thermostaat 
•  Wat slaat deze op? 
•  Waar wordt dit gedaan? 
•  Wie kan/moet erbij? 
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Mogelijke uitwerking 
informatiestromen 

server 

website 

App-backend huis 

Financieel 
systeem 

Factuur 
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Mogelijke gegevens 

Verbruik nu 

Verbruik 
historie 

Verbruik 
gemiddeld 

Aantal 
personen 

leefritme 

Temperatuur 
nu 

interacties 

NAW 

Vakantie-
ritme 

Licht/
beweging 

tarief 

Contract-
duur 

bank-
rekening 

Basisgegevens 

Historische gegevens 

Afgeleide inzichten 

telefoontype 

telefoonnr 

IP-nummer 

Facebook/
google 

Meta-gegevens 

Administratieve 
gegevens 
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Introductie meest-gemaakte 
fouten 
 
1.  Bedrijven weten niet welke gegevens ze 

verzamelen en verwerken 
2.  Bedrijven weten niet welke gegevens allemaal 

persoonsgegevens zijn 
3.  Bedrijven zijn niet op de hoogte van de WBP en 

andere privacy-wetten  
4.  Bedrijven doen onvoldoende aan beveiliging 

 
Doel van deze workshop is om deze problemen te 
helpen oplossen 
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WBP: definitie 

Gegevens zijn persoonsgegevens als:  
•  de gegevens informatie bevatten over een 

natuurlijke persoon; en 
•  die persoon identificeerbaar is.  

Personen 
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WBP: definitie 

Gegevens over ondernemingen of organisaties 
zijn in de regel geen persoons- gegevens. 
Informatie over de winst van een eenmanszaak 
zegt [..] iets over het inkomen van de eigenaar 
van de onderneming. Dat gegeven is dan een 
persoonsgegeven.  
 
Ook gegevens over voorwerpen of objecten 
kunnen toch persoonsgegevens zijn. De waarde 
van een auto is bijvoorbeeld wel een 
persoonsgegeven wanneer dat gegeven wordt 
verwerkt in de administratie van een 
autoverzekerings- maatschappij. In de prijslijst 
van een autodealer daarentegen is de waarde 
geen persoonsgegeven.  
 
 
 

Organisaties 

Objecten 
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Zijn dit persoonsgegevens? 

Nummerbord? 

IP-nummer 

MAC-adres 

Leeftijd Woonplaats 

Inkomen 

Ziektekosten 
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Verborgen gegevens 
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Conclusie 

•  Heel veel gegevens kunnen persoonsgegevens zijn 
•  Er is bij online systemen veel verborgen meta-data. Dit 

kunnen ook persoonsgegevens zijn 
•  Als je al veel gegevens hebt, worden extra gegevens sneller 

persoonsgegevens 
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Meest-gemaakte fouten 

 
1.  Bedrijven weten niet welke gegevens ze 

verzamelen en verwerken 
2.  Bedrijven weten niet welke gegevens allemaal 

persoonsgegevens zijn 
3.  Bedrijven zijn niet op de hoogte van de WBP en 

andere privacy-wetten  
4.  Bedrijven doen onvoldoende aan beveiliging 
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Overzicht privacywetten 

•  WBP (sinds 2001): iedereen die gegevens verwerkt moet 
persoonsgegevens behoorlijk en zorgvuldig verwerken, in 
overeenstemming met de wet. 
–  Handleiding WBP 
–  Richtsnoeren WBP 

•  Cookiewet (sinds 2013): Elke website die (niet-technische) 
cookies plaatst moet hiervoor toestemming vragen 

•  Meldplicht datalekken (goedgekeurd, nog niet ingegaan) 
–  Richtsnoeren datalekken (in concept) 

•  Nieuwe Europese Privacy verordening (draft klaar, verwacht 
in 2016): WBP + meldplicht datalekken + hogere boetes 
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WBP: op wie toepasbaar 

•  De WBP geldt voor de verantwoordelijke. De verantwoordelijke is degene 
(i.e. Het bedrijf) die het doel en de middelen van verwerking vaststelt. 

 
•  Alle andere partijen zijn bewerkers. De verantwoordelijke moet met alle 

bewerkers een bewerkersovereenkomst sluiten waarin staat wat zij moeten 
en mogen.  

Hoofdpartij in 
keten 

Bewerker 
Bewerker 

Bewerker 

Betrokkene 

WBP 

Bewerkers- 
overeenkomst 

Bewerkers- 
overeenkomst 

Bewerkers- 
overeenkomst 
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Voorbeeld op reis 

Iemand boekt aan de balie een 
reisbureau met een vlucht, hotel en 
excursies. Alle partijen willen naam, 
adres en telefoonnummer van 
thuisblijvers. 
 
•  Wie zijn er allemaal betrokken? 
•  Wie is de verantwoordelijke? 

Waarom?  
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WBP eis 1: doelmatigheid 

•  U moet een duidelijk doel hebben om gegevens te 
verwerken. De gegevens moeten ook echt nodig zijn voor dit 
doel. 

Bijvoorbeeld:  
•  U vraagt geboortedatum om een verjaardagskaartje te 

kunnen sturen. Mag dit? 
•  U bewaart CV’s van alle sollicitanten omdat u er later 

misschien iets mee wil doen. Mag dit? 
•  U slaat IP-nummers op van website-gebruikers om 

cyberpesters te kunnen opsporen. Mag dit? 
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Eis 2: grondslag 

Gegevens mogen alleen worden verwerkt als er een duidelijke 
grondslag is: 
•  Expliciete toestemming 
•  Noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst 
•  Noodzakelijk voor het maken van een offerte of sluiten van 

een overeenkomst 
•  Anders echt noodzakelijk: voor wettelijke plicht, vitaal belang 

betrokkene, publiekrechtelijke taak of gerechtvaardigd 
belang 
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WBP 3: melding 

NB: Deze verplichting gaat er waarschijnlijk uit met de 
wetswijziging Meldplicht Datalekken 
 
De verantwoordelijke moet gegevensverwerking melden: 
•  Of direct bij CBP 
•  Of bij een functionaris gegevensbescherming, als deze 

aangesteld is.  
Verwerkingen waarvan algemeen bekend dat zij plaatsvinden 
en is het onwaarschijnlijk dat de persoonlijke levenssfeer van de 
betrokkenen door die verwerking wordt geschaad, hoeven niet 
te worden gemeld.  
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Facebook’s Marauders map 

https://medium.com/faith-and-future/stalking-your-friends-with-facebook-messenger-9da8820bd27d 

Wie overtreedt hier 
welke regels? 
•  Facebook 
•  Mapmaker 
•  Mapgebruiker 
•  Facebook-

gebruikers 

As you may know, when you send a message from the Messenger app there is an option to send your location 
with it. What I realized was that almost every other message in my chats had a location attached to it, so I 
decided to have some fun with this data. I wrote a Chrome extension for the Facebook Messenger page that 
scrapes all this location data and plots it on a map.  
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Informeren, inzage en correctie 

•  Betrokkenen moeten worden geïnformeerd 
•  Iedereen mag vragen om inzage in gegevens, en moet dan 

binnen vier weken de gegevens, doel en herkomst ontvangen 
•  Betrokken mag vragen om correctie als gegevens onjuist, 

onvolledig of niet relevant zijn 
•  Recht van verzet bij bijzondere persoonlijke omstandigheden of 

direct marketing 

Hoofdpartij in 
keten 

Bewerker 

WBP 
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Bewerkersovereenkomst 

Als een verantwoordelijke de gegevens geeft aan een bewerker (bijvoorbeeld salaris-
administratie-bureau) dan moet de verantwoordelijke een bewerkersovereenkomst afsluiten. 
Hierin moet het volgende staan: 
•  Bewerker moet zorgen voor afdoende beveiliging 
•  Bewerker mag persoonsgegevens alleen bewerken in opdracht van de 

verantwoordelijke.  
•  Bewerker is aansprakelijk voor schade bij overtredingen 
•  Bewerker en degenen die onder gezag handelen zijn verplicht om persoonsgegevens 

waarvan zij kennisnemen, geheim te houden.  
•  Bewerker moet datalekken melden aan verantwoordelijke 
 

Hoofdpartij in 
keten 

Bewerker 
Bewerker 

Bewerker 

Bewerkers-

overeenkomst 

Contract inclusief grondslag, 
toestemming, inzage etc. 
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Beveiliging 

U moet passende technische en organisatorische maatregelen 
nemen om het verlies van gegevens of onrechtmatige 
verwerking tegen te gaan.  
 
Dit kan van alles betekenen. Er mag rekening gehouden worden 
met stand van de techniek en redelijkheid kosten.  
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Meldplicht datalekken 

Iemand in de keten 
constateert een 
security incident 

Directie of FG van 
verantwoordelijke wordt 
op de hoogte gesteld 

Directie of FG doet max 
48 uur onderzoek 

FG / directie verbetert 
beveiliging indien nodig 

FG meldt lek bij CBP 

FG meldt lek aan 
betrokkenen 

“aanzienlijke kans op ernstige 
gevolgen voor betrokkenen”: 
•  Zijn er gevoelige gegevens 

gelekt 
•  Zijn gegevens onversleuteld? 
•  gegevens van meer dan X 

mensen? 

nee 

ja 
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Wat is een FG? 

•  Functionaris Gegevensbescherming (Engels: Digital Privacy 
Officer) 

•  Natuurlijk persoon, na 1 Januari verplicht voor organisaties 
met meer dan 250 medewerkers of die gericht is op 
verwerken persoonsgegevens 

•  Heeft net als BHV en OR bijzondere verwantwoordelijkheden 
en bevoegdheden 

•  Zorgt voor preventie, reactie en ook compliance op het 
gebied van privacy. 

•  Hoeft niet uit te voeren, maar geeft voorlichting aan rest van 
de organisatie 
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WBP-samenvatting 

U voldoet aan de WBP als er sprake is van: 
•  Een vooraf duidelijk doel (doelmatigheid), waarbij de 

gegevens inderdaad noodzakelijk zijn voor het doel 
•  Toestemming of noodzaak tot verwerking (grondslag) 
•  Een melding vooraf bij CBP of FG (meldplicht) 
•  Een melding aan de persoon en mogelijkheid tot inzage en 

correctie (rechten betrokkene) 
•  Afdoende beveiliging 
•  Bewerkersovereenkomsten met alle partijen die toegang 

hebben 
•  Vanaf 1 januari meldplicht datalekken 
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Meest-gemaakte fouten 

 
1.  Bedrijven weten niet welke gegevens ze 

verzamelen en verwerken 
2.  Bedrijven weten niet welke gegevens allemaal 

persoonsgegevens zijn 
3.  Bedrijven zijn niet op de hoogte van de WBP en 

andere privacy-wetten  
4.  Bedrijven doen onvoldoende aan beveiliging 
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Security-problemen komen ook 
internationaal veel voor 

656#
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783#
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total$breaches$

Source: ITRC. The ITRC defines a data breach as an incident in which an individual name plus a Social Security number, 
driver’s license number, medical record or financial record (credit/debit cards included) is potentially put at risk because of 
exposure.  
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Voorbeelden van incidenten 
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Veel software heeft bekende 
beveiligingsproblemen 
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Voorbeelden van technische 
oorzaken 
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Advies voor betere beveiliging 

•  Kijk naar beveiliging op alle lagen  
•  Gebruik praktische, open standaarden 
•  Test elk systeem regelmatig (bijvoorbeeld op OWASP) 
•  Stel een responsible disclosure policy in 
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Volgende stappen 

www.softwarezaken.nl 
info@softwarezaken.nl 
06-10509674 

•  Training voor secure coding, privacy, regelgeving 
•  Reviews / testen van systemen (o.a. Pen-test) 
•  Deelname aan initiatieven van OWASP 

Algemeen: 
•  Stel vragen over beveiliging en privacy by design 
•  Meer overleg engineers en juristen 
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Security through responsible 
disclosure  

‘White hat hacker’ approach: 
•  Many API-based business run 

responsible disclosure programs.  
•  Under these programs, hackers 

are encouraged to report any 
security issues to the company 
itself.  

•  These programs increase security, 
improve community relations and 
limit reputation risk 
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WBP: wat is bewerken? 

De verwerking van persoonsgegevens is elke handeling of elk 
geheel van handelingen met persoonsgegevens.   
Het gaat er om of u enige feitelijke macht of invloed over de 
gegevens kunt uitoefenen.  
 
Wel verwerking: 
•  verzamelen, vastleggen en ordenen; 
•  bewaren, bijwerken en wijzigen; 
•  opvragen, raadplegen, gebruiken; 
•  verstrekken door middel van doorzending; 
•  verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling; • 

samenbrengen, met elkaar in verband brengen; en 
•  afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens. 

Geen verwerking:  
•  Koeriersbedrijf dat een USB-stick transporteert. 
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Wanneer is de WBP van 
toepassing? 

Wel toepasbaar: 
•  De Wbp is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk 

geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, of 
verwerking van gegevens voor in een (gestructureerd) 
bestand  

Niet toepasbaar: 
•  De Wbp is niet van toepassing als u uitsluitend voor 

persoonlijk of huiselijk gebruik persoonsgegevens verwerkt.  
•  Als u uitsluitend voor journalistieke, artistieke of literaire 

doeleinden persoonsgegevens verwerkt, moet u er voor 
zorgen dat uw gegevensverwerking behoorlijk en zorgvuldig 
is.  

Er zijn een paar ambtelijke uitzonderingen (strafrecht,kieswet) 
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Casus Ziggo: is er toestemming? 

•  Het CBP concludeerde in het Rapport voorlopige bevindingen dat Ziggo geen 
ondubbelzinnige toestemming verkreeg voor de verwerking van Video On Demand 
kijkgedrag voor het tonen van persoonlijke aanbevelingen. 

•  Dit omdat Ziggo de betrokkenen alleen een 'Akkoord'-keuze aanbood en geen 
mogelijkheid om 'Nee' of 'Niet akkoord' te kiezen.  

•  Een klant kon deze keuze ongedaan maken na het voltooien van de installatie, maar 
de 'Nee' keuze was onvoldoende eenvoudig toegankelijk.  

•  Aanvullend was van belang dat de 'Nee' keuze niet leidde tot beëindiging van de 
gegevensverwerking. Een betrokkene die zijn of haar toestemming introk, kreeg geen 
persoonlijke aanbevelingen meer te zien, maar de opt-out liet de onderliggende 
gegevensverwerking onverlet.  
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IT security: lagenmodel 

Customer contacts 

Staff (companywide) 

Business processes 

IT applications 

User devices and servers 

IT network 

A
ll 

c
o

m
p

a
n

y 
IT 

Firewall 

Anti-virus software 

Secure coding 
Proper design 

Simplicifation, 
privacy by design 

Staff training 

Communication 
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Aanbevolen standaarden 

•  OWASP top 10: overzicht simpele fouten in online systemen. Gebruik 
voor het testen van online systemen 

•  SANS critical security controls: complete lijst van security-
maatregelen voor alle niveaus. Aanbevolen voor organisaties die 
security willen verbeteren 

•  Microsoft SDLC: overzicht van maatregelen voor software-
ontwikkeling. Aanbevolen voor softwarebedrijven 

•  PCI DSS: Een standaard voor credit-card gegevens.  


