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Nieuwe privacy verordening 

raakt ook de pensioensector 
 

De nieuwe Europese privacy verordening die eind 

mei 2018 van kracht wordt, heeft ook impact op 

pensioenfondsen. De Autoriteit Persoonsgegevens 

waarschuwt dat de pensioensector haast moet maken. 

'Van uitstel kan geen sprake zijn.' 

De pensioensector, die beschikt over veel persoonsgegevens, valt onder de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat brengt een aantal nieuwe eisen mee. Om 

persoonsgegevens te mogen gebruiken moet een duidelijke rechtsgrond aanwezig 

zijn, bijvoorbeeld een wettelijke of contractuele verplichting. Daarnaast komt er een 

documentatieplicht om aan te tonen dat de wet wordt nageleefd. Op niet-naleving staan hoge 

boetes die kunnen oplopen tot €20 miljoen of 4% van de omzet. 

Aleid Wolfsen, voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens. 



Aleid Wolfsen, voorzitter van de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens (AP) 

waarschuwt de pensioensector dat zij hun zaakjes in mei 2018 echt op ordemoeten hebben en 

dat van uitstelgeen sprake kan zijn. ‘Pensioenfondsen zijn grote professionele partijen die 

heel goed volgen wat er aan nieuwewetgeving komt. Er wordt in Europa al vanaf 2012 

gesproken over deze verordening. In 2016 is onder Nederlands voorzitterschap de 

verordening in werking getreden en zij is van toepassing in 2018. We geven vanaf die 

tijdboetes. Het is echt ernst. Ik wil vooral waarschuwen. Ik leg liever geen boetes op. Het 

mooiste zou zijn dat we de AVG niet naleven omdat het moet of omdat je een boete kunt 

krijgen, maar omdat je het van wezenlijk belang vindt om zorgvuldig om te gaan met 

persoonsgegevens.’ 

Speciale functionaris 
 

Een belangrijk verschil met de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is de 

verplichting om in bepaalde gevallen een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) 

aan te stellen. Deze FG ziet toe of een organisatie zich aan de regels houdt. Verder moeten 

contracten worden aangepast, maar dat is volgens Joost Damen, compliance en privacy 

officer van TKP Pensioen, meer het formeel vastleggen van bestaande en nieuwe afspraken. 

Joost Damen 

Daarnaast moeten organisaties een verwerkingsregister bijhouden. In dit register staat welke 

verwerking je met de persoonsgegevens doet, wie het doet, op basis van welke grondslag en 

met welk doel. Een lastig punt in de nieuwe verordening is volgens Damen de omgekeerde 

bewijslast waarbij organisaties moeten aantonen dat ze voldoen aan de AVG. 

Pensioenuitvoerders moeten ook rekening houden met de begrippen privacy by design en 

privacy by default van belang. Damen: ‘Wie nadenkt over een nieuw systeem, om 

bijvoorbeeld aanspraken te berekenen, moet vooraf in kaart brengen welke privacyrisico’s 

daarbij horen en maatregelen nemen om die afdoende te beheersen. Dat is privacy by design. 

Privacy by default houdt bijvoorbeeld in dat alleen naar die persoonsgegevens mag worden 

gevraagd die nodig zijn voor de uitvoering van de taak. Wanneer iemand zich bijvoorbeeld 

abonneert op een nieuwbrief van een pensioenfonds mag alleen het e-mailadres worden 

gevraagd en geen andere gegevens die niet nodig zijn om de nieuwsbrief te ontvangen.’ 

Regels soms onduidelijk 
 

Over de verplichte aanstelling van een FG door pensioenfondsen en pensioenuitvoerders en 

de verplichting tot het uitvoeren van een Privacy Impact Assessment (PIA), om vooraf de 



privacyrisico’s van een gegevensbewerking in kaart te brengen, bestaan nog veel vragen. Het 

is niet zeker wie wel en wie niet zo’n functionaris moet hebben of wanneer een PIA verplicht 

is. 

AP-voorzitter Wolfsen: ‘De richtlijn zegt dat een organisatie met een publieke taak en 

organisaties die periodiek op grote schaal persoonsgegevens verwerken een FG moeten 

hebben. Pensioen uitvoeren is geen publieke taak, maar pensioenfondsen verwerken wel op 

grote schaal persoonsgegevens.’ De Pensioenfederatie heeft geconcludeerd dat er geen 

verplichte FG nodig is bij pensioenfondsen. Wolfsen snapt deze interpretatie van de AVG, 

maar acht het wel wenselijk dat pensioenfondsen een FG aanwijzen gelet de grote 

hoeveelheid gevoelige gegevens die ze verwerken. 

Ten aanzien van de PIA grijpt Wolfsen terug naar de verordening die stelt dat voor 

verwerkingen die de privacy raken een PIA moet worden uitgevoerd. ‘Als uit de PIA blijkt 

dat een systeem binnen de wet valt maar het risico ondanks aanpassingen hoog blijft, moeten 

ze bij ons komen om toestemming te vragen om met het systeem te gaan werken.’ 

Verantwoordelijkheid 
 

‘Bij alle veranderingen is een belangrijke rol voor de pensioenfondsen weggelegd. Zij zijn 

eindverantwoordelijk volgens de AVG omdat zij bepalen wat er gebeurt met de 

persoonsgegevens’, aldus Damen. ‘Zij moeten vooral in grote lijnen nadenken over privacy. 

Dat betekent dat zij er onder meer op moeten letten dat de uitvoeringsorganisatie met wie ze 

zaken doen voldoet aan de AVG.’ Pensioenfondsen moeten de naleving van die afspraken 

monitoren. 

Alles draait om inzicht in de gehele keten. TKP besteedt op zijn beurt bijvoorbeeld het 

drukken van mailingen uit. De drukker is een zogeheten subverwerker. Damen: ‘Je moet als 

pensioenfonds zorgen dat je inzicht hebt in die gelaagdheid. De afspraken die wij met een 

pensioenfonds hebben, gelden ook voor onze subverwerkers. Het kan niet zo zijn dat wij met 

het pensioenfonds afspreken dat we een datalek binnen 48 uur aan hen melden en we met een 

subverwerker afspreken dat we binnen 72 uur op de hoogte worden gesteld als daar 

wat gebeurt.’ 

Deadline 
 

Het is de vraag of pensioenfondsen, pensioenuitvoerders en andere partijen op tijd klaar zijn 

met het aanpassen van hun organisatie aan de nieuwe vereisten. Elisabeth Thole, partner en 

hoofd van het Privacy Team bij Van Doorne, heeft haar twijfels. ‘Zij zijn zich wel steeds 

meer bewust van de risico's, maar roeren zich nog te weinig. Vooral met de komst van de 

meldplicht datalekken zie je dat de aandacht voor privacy sterk is toegenomen, maar er moet 

vaak nog veel gebeuren om de organisatie ook echt privacy-compliant te maken. Het gaat 

veelal om vragen over de inhoud van privacy statements, de grondslag van de 

gegevensverwerking en of alle contracten wel op orde zijn. Met het oog op de AVG is het 

vooral verstandig dat zij nu ook snel beginnen met het in kaart brengen van hun 

gegevensverwerkingen, zodat zij op tijd voldoen aan hun documentatieplicht.’ 



Elisabeth Thole 

In haar praktijk merkt Thole dat de pensioensector zich vooral bij haar meldt bij datalekken. 

‘Fondsen vragen hoe en aan wie ze het datalek moeten melden. Dat datalek is dan de 

aanleiding om verder te laten kijken naar het privacyvraagstuk. De aandacht hiervoor mag 

best een tandje hoger. Vergeleken andere sectoren is de pensioensector zeker niet het beste 

jongetje van de klas.’ 

Niet klaar 
 

Nicolette Opdam, pensioen, - en financieel recht advocaat en partner bij HVG Law, ziet in de 

praktijk eveneens dat pensioenfondsen nog niet klaar zijn. ‘Grotere uitvoerders en fondsen 

zijn wel wakker geschud, maar de kleinere bedrijven zijn er nog niet echt mee bezig. 

Pensioenfondsen moeten in kaart brengen met wie ze zaken doen en hoe ze kunnen zorgen 

dat deze verwerkende partijen er mee aan de slag gaan. Vraag is ook wie de kosten draagt.’ In 

tegenstelling tot Damen is Opdam van mening dat er nog bijna geen goede 

verwerkersovereenkomsten zijn. ‘Je ziet wel service-level agreements (sla’s) en KPI’s, maar 

die voldoen vaak niet voor de beveiliging van persoonsgegevens.’ 

Nicolette Opdam 

Toch ziet Opdam de toekomst niet somber in. ‘Het is nog niet zover. De wet is zo opgezet dat 

je aan de AP moet kunnen aantonen dat je alles hebt gedaan, dat geeft wel wat ruimte.’ 

Bewustwording 
 

Om de bewustwording in de pensioensector te vergroten heeft de Pensioenfederatie een 

servicedocument Gegevensbescherming opgesteld waarin staat wat de veranderingen zijn en 

wat er van pensioenfondsen en pensioenuitvoerders wordt verwacht. Eind september 



publiceert de Pensioenfederatie een tweede document waarin, aan de hand van best 

practices, handen en voeten wordt gegeven aan de eisen van de AVG. 

‘Er is een werkgroep van pensioenuitvoeringsorganisaties en fondsen aan de slag gegaan die 

op basis van ervaringen in de eigen organisaties is gekomen tot dit ‘hoe’ document’, stelt een 

woordvoerder van de Pensioenfederatie. ‘Dit nieuwe document, dat tijdens een themamiddag 

wordt toegelicht, is voorgelegd aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Daar kwamen positieve 

geluiden terug met wat suggesties die we meenemen in het uiteindelijke document. Wij 

hebben het idee dat met deze aanpak de eindstreep goed wordt gehaald.’ 

Boetes 
 

Er staat veel op het spel voor instellingen die te maken krijgen met de AVG. Pensioenfondsen 

en uitvoerders die niet op tijd klaar zijn voor de AVG kunnen rekenen op zware sancties. 

Wolfsen: ‘Je handelt onrechtmatig, je overtreedt de wet en je bent beboetbaar. Primair geldt 

voor kleine overtredingen een maximum van €10 miljoen. Voor grote overtredingen, op 

onrechtmatige wijze gegevens verwerken van iemand, staat een maximumboete €20 miljoen. 

Ik heb sterk de indruk dat dit hoog genoeg is om het gedrag te veranderen en ervoor te zorgen 

dat de omzetdiscussie, een boete van 4% van de jaaromzet, niet aan de orde komt.’ 

Kosten 
 

Op dit moment zijn er veel mensen bezig om de pensioensector aan te passen aan de eisen 

van de AVG. Over de kosten zijn alleen maar schattingen te maken. Joost Damen van TKP 

denkt dat deze kosten hoog zijn onder meer doordat veel moet worden uitgezocht. Zo moeten 

pensioenfondsen uitzoeken of zij een FG moeten of willen aanstellen. In Nederland alleen al 

zijn honderden verplichte FG’s nodig. Deze FG’s zijn vanwege de vereiste deskundigheid 

schaars.’ 

Nu de deadline nadert neemt de druk toe. Thole adviseert pensioenuitvoerders de grootste 

risico’s te inventariseren en aan de slag te gaan. ‘Maak mensen verantwoordelijk, zorg dat 

intern helder is wie wat moet doen, deel het project op in stukken, stel prioriteiten en zorg 

voor tussentijdse deadlines en gespecialiseerd advies. Er is veel verkeerd advies over 

privacyregelgeving, bijvoorbeeld dat je altijd toestemming moet hebben van de betrokkenen. 

Dat is niet waar.’ 

Thole raadt aan de blogs van de Engelse toezichthouder over de AVG bij te houden. 'Geen 

fabeltjes, maar goed advies. Dat is wat pensioenfondsen en uitvoerders nodig hebben', aldus 

Thole. 

 


