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Een uitdrukkelijke bepaling

Artikel 5 GDPR

“De verwerkings-

verantwoordelijke is 

verantwoordelijk voor de 

naleving van lid 1 en kan 

deze aantonen

(“verantwoordingsplicht”).

Article 5 GDPR

“The controller shall be

responsible for, and be able to

demonstrate compliance with, 

paragraph 1 (“accountability”)
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• Verantwoordelijk zijn in de zin van aansprakelijk zijn

• Verantwoordelijkheid opnemen

• Aantonen dat je in overeenstemming bent met …

= VERANTWOORDINGSPLICHT

= meer dan aansprakelijkheid

= aantonen dat je doet wat de wetgeving oplegt

• Houdt een actieve verplichting in om toezicht te houden op 
en het beheren van persoonsgegevens

• Houdt een proactieve houding in ten aanzien van de risico’s 
ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens

Een moeilijk begrip
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Een moeilijk begrip
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• De verwerkingsverantwoordelijke

wie t.a.v. de verwerking van persoonsgegevens de 

finaliteit of de middelen vastlegt

• De verwerker (maar niet in dezelfde mate)

wie ten behoeve van de verwerkings-

verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt 

• Dus niet: een personeelslid

Wie is accountable?
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Accountable: waarvoor?

rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie 

Finaliteit

Welbepaalde, expliciete en legitieme doeleinden

minimale gegevensverwerking

Adequaat, relevant en beperkt tot wat 

noodzakelijk is in relatie tot het doeleinde 

Juistheid

Accuraatheid – wissingsplicht of correctieplicht 

opslagbeperking 

integriteit en vertrouwelijkheid  
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Accountable: hoe realiseren?
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• Documenteren als bewijs die moet toelaten om aan te 

tonen dat men overeenstemming is

• Een cultuur van privacy terwijl de organisationele

risico’s worden geminimaliseerd en de 

overeenstemming met de wettelijke verplichtingen 

worden geminimaliseerd

• Zorgen voor een infrastructuur voor voortdurend 

efficiënte privacy management en vermijden van 

privacy risico’s

Accountability benadering
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• Heel gamma van administratieve maatregelen gaande 
van waarschuwingen tot administratieve sancties

• Door de DPA = gegevensbeschermingsautoriteit

• Mogelijkheid van aansprakelijkheidsvordering wanneer 
nalatigheid en hierdoor schade wordt veroorzaakt

• Mogelijkheid van strafrechtelijke sancties voor zover 
bepaalde handelingen ook als misdrijven worden 
gekwalificeerd

• Mogelijkheid van deontologische sancties voor 
bepaalde handelingen die ingaan tegen de 
deontologische code

Wat indien niet gerespecteerd?
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• = omvat 

• beleid, 

• procedures, 

• richtlijnen, 

• checklists, opleiding en bewustwordingsactiviteiten,

• transparantiemaatregelen, 

• technische garanties 

• en andere mechanismen 

om interne en externe privacy risico’s te beperken en 

te voorkomen

Accountability mechanismen
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Een accountability raamwerk


