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De Algemene Verordening Gegevensbescherming in gewonemensentaal

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie (AVG) van toepassing. In de
AVG staan regels over bewaartermijnen, restricties voor het verzamelen en delen van gegevens, voorwaarden voor het
verwerken van gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over iemands gezondheid of ras, en regels over het melden van
datalekken. Ook staan er verplichtingen in over transparantie, impact assessments, documentatie, organisatie inrichting en
de beveiliging van gegevens.
Het belangrijkste is misschien dat er sanctiemogelijkheden in de AVG zijn opgenomen. Als een persoon of organisatie niet
voldoet aan de regels uit de AVG dan kan per overtreding een boete worden opgelegd van een bedrag oplopend tot € 20,-
miljoen of, voor een onderneming, tot 4 % van de totale wereldwijde jaaromzet in het voorgaande boekjaar, indien dat meer
is dan € 20,- miljoen. Daarbij staan in de Verordening ook andere mogelijke gevolgen beschreven, zoals aansprakelijkheid
voor een overtreding of het wereldkundig maken van een overtreding, wat reputatieschade kan betekenen voor bedrijven.
De AVG bouwt voort op de EU Richtlijn bescherming persoonsgegevens uit 1995, die in Nederland is geïmplementeerd in
de Wet bescherming persoonsgegevens. Omdat er in de Richtlijn weinig mogelijkheden waren opgenomen om boetes of
sancties op te leggen, hebben veel organisaties nog niet alle regels uit die Richtlijn en de daarop gebaseerde wet
geïmplementeerd. In mei 2018 moet er dus in feite een dubbelslag worden geslagen. De regels uit de Richtlijn moeten
helemaal worden geïmplementeerd binnen alle procesonderdelen van de organisatie én de nieuwe bepalingen uit de
Verordening moeten worden meegenomen. Waarom wordt de Richtlijn uit 1995 eigenlijk vervangen door een Verordening?
De meest gehoorde reden is dat de oude regels uit de tijd voor de internet- en technologie-explosie komen en dat de regels
dus aan vervanging of op zijn minst herziening toe zijn. De meeste regels uit de Richtlijn blijven echter gewoon van kracht
en er zijn geen echte versoepelingen doorgevoerd om meer technologische innovatie of commerciële exploitatie van
persoonsgegevens mogelijk te maken, ondanks een sterke lobby vanuit het bedrijfsleven. De vijf belangrijkste redenen om
de AVG aan te nemen zijn gelegen in wensen tot verdere harmonisering van de regels, harmonisering van de handhaving,
versterking van de handhaving, democratisering van de handhaving en verdere bewustwording.
Naast de plichten voor dataverwerkende organisaties, zoals dat zij nauwgezet moeten documenteren welke gegevens zij
verwerken, voor welk doel, hoe lang en met wie de gegevens worden gedeeld, krijgen individuen over wie gegevens worden
verzameld ook tal van rechten. Zo is er het recht om vergeten te worden, het recht op inzage en het recht op
dataportabiliteit, wat zo veel wil zeggen als dat burgers in bepaalde gevallen aan een organisatie mogen vragen om de
gegevens die over hen beschikbaar zijn aan een andere, concurrerende organisatie over te dragen. Bij veel organisaties
moet nog het nodige gebeuren om, zoals dat heet, GDPR-compliant te zijn (GDPR is de afkorting voor General Data
Protection Regulation). De Autoriteit Persoonsgegevens heeft in ieder geval gevraagd om een sterke uitbreiding in
bemensing. Het is afwachten welke organisatie de twijfelachtige eer ten deel zal vallen om de eerste administratieve boete
opgelegd te krijgen. Het boek is geschreven in eenvoudige taal en richt zich op bedrijven en organisaties die willen weten
aan welke regels zij zich per mei 2018 moeten houden, voor functionarissen voor de gegevensbescherming die een gids
door het gegevensbeschermingslandschap zoeken, voor studenten die naast het juridisch jargon in simpele taal willen
weten wat de regels precies behelzen en voor algemeen geïnteresseerden die benieuwd zijn naar de kern en achtergrond
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Bart van der Sloot
Amsterdam University Press 2018, 200 p., € 19,99
ISBN 978 94 6298 929 0
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De oprichting van een Netherlands Commercial Court (NCC) kan als een mijlpaal voor de Nederlandse rechtspraak worden
beschouwd. De verwachtingen zijn hoog en de uitdaging is groot. Tijdens een symposium georganiseerd door het
Molengraaff Instituut voor Privaatrecht en het Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging stond de vraag naar
de kansen voor een Netherlands Commercial Court centraal. In deze bundel zijn de bijdragen aan dit symposium
opgenomen, geactualiseerd, uitgewerkt en aangevuld met bijdragen van anderen. Ingegaan wordt op de internationale
positionering en de economische dimensie van de oprichting, en op de aantrekkingskracht voor internationaal opererende
ondernemingen. Ook komt het belang ervan voor de civiele rechtspleging en het ondernemingsrecht aan bod en wordt het
gebruik van de Engelse taal in de rechtszaal besproken. Tot slot wordt bezien welke lessen kunnen worden getrokken uit de
oprichting van een Commercial Court in Dubai.
Eddy Bauw, Harold Koster, Sonja Kruisinga (red.)
Montaigne reeks (deel 9)
Boom juridisch 2018, 212 p., € 37,50
ISBN 978 94 6290 484 2

Systeem en kerninstrumenten van de Omgevingswet

Deze uitgave legt het stelsel van de Omgevingswet en de bijbehorende instrumenten uit. De zes kerninstrumenten komen
aan bod (de omgevingsvisie, het programma, het omgevingsplan, de algemene rijksregels, de omgevingsvergunning en het
projectbesluit), en ook aanverwante onderwerpen als handhaving en de juridische doorwerking van beleidsdoelen. Het boek
maakt onder meer gebruik van tabellen, schema’s en voorbeelden om het inzicht te vergroten. Verwezen wordt ook naar
de concepten van de algemene maatregelen van bestuur en het wetsvoorstel voor de Invoeringswet Omgevingswet.
Mr. Harald Oldenziel, mr. Wilco de Vos
Serie: Bestuursrecht in praktijk
Wolters Kluwer 2018, 232 p., € 37,50
ISBN 978 90 1314 114 6
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