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Samenvatting en conclusies

Inleldlng

In 2012 zou de Europese Rlchtlljn voor gegevensbeschermlng u1t 1995 worden herzlen om deze aan te
passen aan voortschrljdende technotogische ontwlkkellngen. Na een brede consuttatle Is bestoten de
rlchtl1jn te vervangen door de Europese Dataprotectfeverordenlng1• In de voorUggenderapportage zijn
de kwantltatleve effecten (In termen van adminlstratfeve tasten en nalevingskosten2) van de Datapro·
tect1everordenfng voor het Nederfandse bedrijfsleven In kaart gebracht.

Bevlndlngen

De totale lasten van de voorgenomen Dataprotect1everordenlng voor het Nedertandse bedrijfsleven
zljn weergegeven In tabel1. De totale lasten van de hu1dlgeWet beschermlng persoonsgegevens voor
het Nederlandse bedrljfsleven zijn weergegeven in tabel 2. Opgemerkt wordt dat de lasten van meer·
dere verplfchtlngen nlet konden worden gekwantfficeerd. Daardoor kunnen de feltelljke lasten In
praktfjk hager u1tvalten.

Taber 1. Totale lasten op grand van de Eurnpese Dataprotectleverordenlns.

De bandbreedte die hlerblj Is aangehouden, houdt verband met de onzekerheld over de exacte Invul-
ling van de documentatleverplichtlng u1tartlkel 28 van de vOOfienomenDataprotectfeverordenlng. Op
dlt moment Is nlet dUldelljk hoe dlt artlkel In de praktfjk zal worden geimplementeerd. Het artfkel
verplicht bedrljven om de documenten te bewaren fnzake alte verwerldngen van persoonsgegevens die
onder hun verantwoordelfjkheld plaatsvlnden, in plaats van een algemene kennlsgevlng te doen aan
de toezichthoudende autorltelt overeenkomstlg de artfkelen 18 en 19 van Rfchtlfjn 95J46/EG.

Tabel 2. Totate lasten op grand van de Hedertand5e Wet beschermlng persoonsgegevens.

, Europese verordenlngen zljn de meest dlrecte vorm van wetgevlng van de EU. Zodra verordenlngen zljn vastge-
stetd, hebben zlj In aile IIdstaten onrnfddeUljk rechtstreeks blndende werking. Verordenlngen worden ofwet vast-
gesteld door de Raad van de EU en het Europees Parlement gezamenUjk ofwel door de Eurnpese Commlssle aileen.
RlchUljnen verelsen van Ildstaten dat Iij een bepaald resultaat berelken zonder hlerblj voor te schrljven met
welke mlddelen dlt resui.taat moet worden berelkt. Lldstaten moeten richtlljnen door mfddel van wetten en bestul·
ten omzetten In nationaal recht.
2 Adrnlnlstratleve lasten zljn de lasten van bedrljven om te voldoen alll1lnformatleverpilchtlngen ult wet- en regel·
gevlng. Hatevlngskosten zljn de lasten van bedrijven om te voIdoen aan averlge verpllchtlngen uIt wet- en regelge-
vlng.
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Conclusies

Te zien is dat de administratieve tasten in beide regelingen een klein dee! uitmaken van de totale
lasten; de nalevingskosten zijn vele malen groter.

Met de inwerkingtreding van de voorgenomen Dataprotectieverordening dalen de administratieve
lasten licht, maar stijgen de na[evfngskostensignificant.

Het totale kwantificeerbare effect van de voorgenomen Europese Dataprotectieverordening op de
lasten voor het Nedertandse bedrijfsleven komt hiermee uit op een toename van £ 1.052.958.401
(lage schatting) dan wei £ 1.396.533.401 (hoge schatting).

Evaluatie

Het onderzoek is uitsluitend gericht op het kwantificeren van de effecten van de voorgenomen Da-
taprotectieverordening op de adminlstratieve lasten en nalevingskosten voor bedrijven in Nederland.
Andere flnanciele effecten zijn niet in het onderzoek meegenomen.

Zoals hlerboven reeds Is beschreven met betrekklng tot de Invullingvan artikel 28, laat de voorgeno-
men Dataprotectieverordening een zekere ruimte voor de Interpretatie van verplichtingen. Hierdoor is
op voorhand nlet altijd goed in te schatten op welke wijze en door welke bedrijven verplichtingen
moeten worden ingevuld. Het gevolg hiervan is dat ook de bijbehorende tasten voor bedrijven van
tevoren niet exact zijn vast te stellen. In het onderzoek is dan ook veelal gewerkt met aannames en
veronderstellingen. Deze aannames en veronderstellingen zijn verantwoord in de voorliggende rappor-
tage en zijn tevens terug te vfnden in het bijgevoegde Standaard Kostenmodel (SKM)l.

J Het SKMis een model dat is ontwikkeld vaar het berekenen van administratieve tasten.
SIRACansultfng 7/35
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1 Inleiding

Met de opkomst van de saciale media en de toename van het digitale tijdperk hebben mensen het
meedelen van hun persoonlijke informatie op internet aanvaard als een deel van het rnoderne Leven.
Uit de "Eurobarorneter" van de EUvan juni 2011 blijkt daarentegen dat ongeveer 80%van de Europe-
anen die actief zijn op het internet, het gevoel heeft de controle over zijn persoonsgegevens te zijn
verloren.

Oit is een belangrijke indicatle dat de huldige nationale en Europese regelgeving niet Langervoldoet
om een aanvaardbaar beschermingsniveau van onze persoonsgegevens te garanderen. De Europese
richtlijn bescherming persoonsgegevens (95/46/EC)4, die reeds dateert van 1995, is niet aangepast
aan de snel evoLuerende en steeds internationalere, digitate wereld.

Hoewet de richtlijn als verdienste heeft dat zij een minimaal beschermingsniveau in de EUkon invoe-
ren, heeft zij ook tot een enorme versnippering geleid, nu zij vaak op verschillende rnanieren werd
orngezet en gelnterpreteerd in de 27 nationale wetgevingen. Oit leverde extra kosten op voor onder-
nemingen die in de hele EUactief zijn. In NederLandis de richtlijn gei"mpLementeerdIn de Wet be-
scherming persoonsgegevens.

In 2012 zou de Europese Rlchtlijn voor gegevensbescherming uit 1995worden herzien om deze aan te
passen aan voortschrljdende technologische ontwikkelingen. Na een brede consultatie heeft Euro-
commissaris Reding besLotende richtlijn te vervangen door de Europese Dataprotectieverordening5•

Het Ministerie van Economische laken heeft aan SIRA ConsuLtinggevraagd om de kwantitatieve effec-
ten (in termen van adrninistratieve lasten en nalevingskosten) van de Europese Dataprotectieverorde-
ning voor het Nederlandse bedrijfsleven in kaart te brengen. De resultaten van het onderzoek zijn
opgenomen in de voorliggende rapportage.

• Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van
natuurlijke personen in verband met de verwerklng van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die
gegevens, Publicatleblad L 281. Richtlijnen van de EU vereisen van tidstaten dat zij een bepaald resultaat bereiken
zonder hierbij voor te schrijven met welke middelen dit resultaat meet worden bereikt. Lidstaten moeten richtlij-
nen door middel van wetten en besluiten omzetten in nationaal recht.
5 (Voorstel voor een) Verordening van het Europees Partement en de Raad van 25 januari 2012 betreffende de
bescherming van natlAlrtljke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het
vrije verkeer van die gegevens (algemene verordening gegevensbescherming), COM(2012) 11. Europese verordenln-
gen zijn de meest directe vorm van wetgeving van de EU. ZOOraverordeningen zijn vastgesteld, hebben zij In aile
lidstaten onmiddellljk rechtstreeks bindende werking_ Verordeningen worden ofwel vastgesteld door de Raad van
de EU en het Europees Partement gezamenlijk ofwel door de Europese Commissie aIleen.

SIRAConsultlnQ 9/35



2 Doelstellingen

De doelstellingen van het onderzoek "Toetsing Europese Dataprotectieverordening" zijn als voigt
geformuleerd:

1. Het beschrijven van de (informatie)verplichtingen van de Europese Dataprotectieverordening en
het vergelijken hiervan met de huidige regelgeving.

2. Het, met behulp van de methodiek van het Standaard Kostenmodel (SKM)6,kwantificeren van de
geYdentificeerde effecten op de administratieve tasten (AL)en nalevingskosten (NKf voor bedrij-
ven van de voorgenomen wet- en regelgeving en deze vergelijken met de huidige situatie.

3. Het vergelijken van de uitgangspunten en de resultaten van de impact assessment van VNO-NCW,
het Verenigd Koninkrijken Duitsland met de uitkomsten op basis van de berekening met het SKM.

• Voor de berekenlng van de admlnistratieve lasten voer bedrijven is een methode opgesteld door de voormalige
Regiegroep Regeldruk, die is vastgelegd in het document 'Meten i5 Weten II' (2008). Voor de berekening van de
lasten is in dit onderzoek gebruikgemaakt van net 'Standaardkostenmoclel administratieve tasten bedrijven'. De
originele methodiek is onder meer door SIRAConsultingvoor het Ministerie van Financien ontwikkeld.
7 Administratieve lasten zijn de lasten van bedrijven om te voldoen aan informatieverplichttngen uit wet- en regel-
geving. Nalevingskosten zijn de lasten van bedrijven om te voldoen aan ovenge verplichtingen uit wet- en regelge-
vin!!.
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3 Werkwijze en uitgangspunten

3.1 VVerk¥njze
Het project is uitgevoerd in vier stappen, die In de onderstaande alinea's zijn toegelicht.

Stap 1. Vaststellen uitgangspunten en uitvoeren bureauonderzoek

Ter voorbereidlng van het onderzoek is door het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie
van Veiligheid en Justitie een belangrijk deel van de voor het onderzoek benodigde informatie be·
schikbaar gesteld. SIRAConsulting heeft deze informatie geanalyseerd en op basis hiervan de aanpak
van het onderzoek afgestemd. Het ging hierbij voomamelijk om het afstemmen van de procesmatige
aspecten van het onderzoek en het vastleggen van de uitgangspunten, regelgeving en documenten die
als basis dienen voor het onderzoek.

Op basis van de meest actuele versie van de voorgenomen Europese Dataprotectfeverordening en de
geconsolfdeerde versie van de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens is een kwalitatieve
beschrijving gemaakt van de huidige en voorgenomen regelgeving. De beschrijving bevat een overzicht
van de verschillen tussen de huidige verplichtingen en die van de voorgenomen verordenlng.

Stap 2. Uitvoeren interviews met beleidsdeskundlgen en maken eerste kwantificering van lasten
De kwalitatieve beschrijving van de huidige en voorgenomen regelgeving uit stap 1 15 vervolgens in
een interview afgestemd met het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Om de kosten en beschikbare
tijd in het onderzoek ze efficient mogelijk in te zetten, zijn vervolgens de lasteneffec:ten in eerste
inmntie gekwantificeerd aan de hand van gegevens die al besc:hikbaar zijn. Hierbij is met name ge-
bruikgemaakt van de kostenberekening die is uitgevoerd door VNO-NeW,omdat deze kostenbereke-
ning het meest op maat Is gemaakt veor de NederLandsesituatie. Bij het uitvoeren van de voorlopige
kostenberekening heeft SIRAConsuLtingde gegevens zodanig verwerkt dat deze herleidbaar zijn tot de
bron en dat ze geschikt zijn voor eventuele toekomstige onderzoeken.

Daamaast Is een interview gehouden met VNO·NCWveor een nadere toelichting op de door VNO-NCW
gemaakte schatting van de lasten voor het Nederlandse bedrijfsleven. In het interview is de kostenbe-
rekening van VNO-N(Wkritisch doorgenomen en is nagegaan of de gevolgen van deze verp\ic:htingen
uit de Dataprotectievererdening juist zijn geihterpreteerd. Daarnaast is besproken van welke bronnen
door VNO-NCWgebruik is gemaakt en van welke aannames en verondersteltingen is uitgegaan. Op
basis van de resultaten van het interview met VNO·NCWzijn de tasten op grond van de voorgenomen
Dataprotectieverordening en de huidige regelgeving aangepast in de voorlopige kostenberekening.

51RAConsulting 11/35



Stap 3. Ultvoeren interviews met uitvoeringsdeskundigen

In stap 3 zijn de geihventariseerde gegevens en gehanteerde aannames geverifieerd met deskundigen
uit de praktijk. Tevens zijn ontbrekende gegevens verzameld. Doordat in stap 2 zoveel mogelijk ge·
bruik is gemaakt van de kennis van spetialisten, is het aantal interviews in stap 3 beperkt. Bovendien
bleek tijdens het uitvoeren van de interviews dat veel uitvoeringsdeskundigen geen schatting konden
maken van de lasten van de huidige dan wei de voorgenomen regelgeving. De gegevensverzameling
heeft dan oak aileen plaatsgevonden bij uitvooringsdeskundigen die wei in kwantitatieve zin een
schatting konden maken van de lasten.

Op basis van de resultaten van de interviews met uitvoeringsdeskundigen zijn de lasten aangepast in
de kostenberekening. Hiermee is de berekening van de lasten voor het Nederlandse bedrijfsleven
compleet gemaakt. Ten behoove van de vergelijkbaarheid van de verschiUende resultaten binnen het
project, maar ook met andere lastenmetingen, is bij de kostenberekening gebruikgemaakt van de
landelijke meetmethodieken. In dit onderzook is daarom het SKMgehanteerd. Het SKMbiedt verder
het voordeel dat alle gegevens in het model herleidbaar zijn naar de brongegevens en dat aile hier·
moo uitgevoerde berekeningen transparant zijn.

Naast de kwantltatleve gegevens die zijn verwerkt in het SKM,zijn tijdens de interviews oak kwalita·
tieve gegevens besproken. Alle relevante kwalitatieve gegevens zijn opgenomen bij de beschrijving
van de verpllchtingen in hoofdstuk 4 van deze rapportage.

Stap 4. Consolfdatie en eindrapport

In de laatste fase van het onderzoek zijn de resultaten van het onderzook verwerkt in de voarliggende
rapportage. Hierbij zijn zowel de kwantftatieve als de kwalitatieve effecten van de huldige en voor·
genomen regelgeving meegenomen. Daamaast is een vergelijking gemaakt met de eerder uitgevoorde
impact assessments.

Deze rapportage is met de opdrachtgever besproken. De rapportage is voorzien van een Nederlandse
en Engetse managementsamenvatting van de resultaten van het onderzoek.

12135
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3.2 Uitgangspunten
Tijdens het onderzoek zijn enkele uitgangspunten gehanteerd, die in de anderstaande atinea's zijn
toegelicht.

1. AL en NK worden berekend met behulp van methodfek van SKM

AL zijn de lasten van bedrijven om te voldoen aan informatieverplichtingen ult wet· en regelgeving.
NK zijn de lasten van bedrijven am te voldoen aan overige verplichtingen uit wet- en regelgeving.
Onder deze overige verplichtingen vallen oak informatieverplichtingen aan andere partijen dan de
overheid.

De AL en NK zijn berekend met behulp van de methodiek van het SKMvoor bedrijven.

2. Kostenberekenfng heeft aileen betrekklng op AL en NK

Conform opdrachtverstrekkfng is het onderzoek uitslultend gericht op het kwantlficeren van de effec-
ten van de voorgenomen Dataprotectieverordening op de AL en NKvoor bedrijven in Nederland. Ande·
re financiele effecten zijn niet in het onderzoek meegenomen.

3. Onderzoek is uitgevoerd op basis van voarstel d.d. 25 januari 2012

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van het voorsteL voor een Verordening van het Europees Parle·
ment en de Raad van 25 januari 2012 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband
met de verwerking van persoonsgegevensen betreffende het vrije verkeer van die gegevens (atgeme-
ne verordening gegevensbescherming)a.

• COM(2012) 11.

SIRAConsulting 13/35



4 Vergelijking verplichtingen

In dlt hoofdstuk worden de verpUchtingen op grond van de huidige Nederland.se Wet bescherming
persoonsgegevens Inhoudelljk vergeleken met de verplichtlngen op grond van de voorgenomen furo-
pese Dataprotectieverordenlng. Hlerblj wordt de structuur aangehouden dle Is weergegeven In onder-
staand ftguur.

F1iINr 1. VertJouding tussen de verpUchtingen In de huldlge en de voorgenomensftuatfe.

Olt betekent dat de volgende drledellng wordt gehanteerd:

1. Verplfchtingen die gelden op grond van zowel de Wet beschermlng persoonsgegevens als de Da-
taprotectieverordenlng (green).

2. Verptlchtfngen dle aileen gelden op grand van de Wet beschermlng persoonsgegevens (geel).

3. Verpllchtingen die aUeen gelden op grond van de Oataprotectieverordenlng (blauw).
Bij ledere categorfe zljn de verpUchtfngen onderverdeeld naar lnformatfeverplichtfngen en overlge
verpllchtfngen. Informatleverptlchtfngen veroorzaken AL,overlge verplichtlngen (elden tot NK.
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4.1 Verplichtingen die gelden in de huidige en de voorgenomen situatie
Deze paragraaf beschrfjtt de verpl1chtingen die gelden op grond van zowel de huidige Nederlandse
Wet bescherrnlng persoonsgegevens (Wbp) als de voorgenomen Europese Dataprotectfeverordenlng
(Dpv). Het bedrfjfsleven heeft namelljk te maken met verplfchtfngen in de huidlge regelgevlng die In
meer of mlndere mate overeenkomen met verplichtfngen ult de voorgenomen verordenlng. Sommlge
verpllchtfngen keren geheel ongewljz1gd terug In de voorgenomen verordenlng, anderen verpl1chtin·
gen keren terug In enlgszlns gewljzlgde vorm. Waar nodig, Is per verpllchtlng een toellchtlng opgeno-
men. De toelkhting bevat onder andere:

Een beschrfjvlng van de wljziglng In de verptichtlng, wanneer deze In gewljzfgde vorrn terugkeert
In de verordenlng.

Indien van toepassing, de vermetding dat de verpltchting nlet kon worden gekwantificeerd.
De aannames die moesten worden gedaan blj het kwantlficeren van de verplfchting.

InforrnatieverpHchtingen die ALveroorzaken

15/35
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4.2 Verplichtingen die aileen gelden in de huidige situatie
Deze paragraaf beschrijft de verplichtingen die aileen gelden ap grand van de huidige Nederlandse
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het gaat hierbij dus om verplichtingen die in Nederland
komen te vervaUen wanneer de voorgenomen Dataprotectieverordening (Dpv) in werking treedt. Waar
nodig, is per verplichting een toelichting apgenomen.

Informatieverplichtingen die AL veroorzaken

Art. Verplichtinll 00 Ilrond van Wbp
27 Melden geheel of gedeelteUjk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, die voor de verwezen·

lijking van een doeleinde of van verscheidene samenhanl!ende doeleinden is bestemd
Op grond van artlkel 28 Dpv moet daarenteyen weI documentatle Inzake verwerkfngen worden bewaard.

Art. Verplichtlnll op llrond van Wbp
27 Melden niet geautomatlseerde verwerkfng van persoonsgegevens, die voor de verwezenlijking van een

doelelnde of van verscheidene samenhangende doeleinden is bestemd, indien deze is onderworpen aan
een voorafl!aand onderzoek

Op grond van artlkel 28 Dpv moet daarentegen weI documentat;e inzake verwerkln'len worden bewaard.

Op grand van artikel 28 Dpv moet daarentegen weI documentatle fnzake verwerklngen worden bewaard.

Art. I Verplichtinll op llrond van Wbp
28 I Melden wijziging Inltiele melding

Overlge verplichtingen die NK veroorzaken

Op grand van artlkel 28 Dpv moet daarentegen wei documentatie Inzake verwerkingen worden bewaard.

Art. I Verplichtina 00 Ilrond van Wbp
28 I Vastlelliten en lZedurende 3 jaren bewaren afwijkende verwerkinll

Art. Verplichtinll 00 IZrondvan Woo
30 Bijhouden register aangemelde gegevensverwerkingen (inclusief ovenge werkzaamheden functionaris

voor2e2evensbeschenni~1
In de Wbp is de aanstelling van een tunctfonarls voor gegevensbeschermlng geen verplichtlng. De handellng Is
tach meegenomen in het onderzoek, omdat de lasten wei zijn meegenomen In de nulmetinj AL. Hlerdoor wordt
de vergelijkbaarheid met de nulmet/ng AL gewaarborgd.
Op grond van artikel 37 Dpv moet de {unct/onarls voor gegevensbescherming er daorenteyen wei voor zorgen
dat documentatle Inzake verwerklngen wordt bewaard. Aile taken van de tunctlonarls voor gegevensbescher·
ming In de Dpv zfjn ulteraard wei In de berekening van de Dpv meegenomen (onder artikel 35 Dpv).

Art. Verplichting op grand van Wbp
30 Verstrekken inlichtingen als bedoeld in artikel 28, eerste lid, onder a tot en met e, omtrent de van de

aanmeldin2 vrii2estelde gegevensverwerkingen aan een ieder die daarom verzoekt

SIRA Consulting 19/35
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4.3 Verplichtingen die aileen gelden in de voorgenomen situatie
Deze paragraaf beschrljft de verplichtfngen die aileen gelden op grand van de voorgenomen Europese
Dataprotectieverordenlng (Dpv). Het gaat hferbfj dus om nleuwe verpUchtfngen ten opzfchte van de
huldlge Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) In Nederland. Per verpllchting is een toelichtfng
opgenomen. De toellchtfng bevat onder andere:

• Lndienvan toepassing, de vermeLdlng dat de verpUchtfng nlet ken worden gekwantfftceerd.

• De aannames die moesten worden gedaan bij het kwantificeren van de verpllchting.

• De opmerkingen uft de Intervfews die weliswaar nlet kwantiftceerbaar, maar wei relevant zfjn.

InformatieverpHchtinlilen die AL veroorzaken

~ oamamf! voor df! Mrtrlctnlllj Is dot ht!t aantDl rMldIn~ twH ~r ZDJroot Is ols bI) ~ Mmf!l'llng wn de
fastf!l1 van hf!t Ntchrt~ Wf!~f ~Idpllcht datalridcrn'. In Mt Wf!ts\I'aoi-stcrl rMldpllcht datrJlrklcm
~dt naJT1f!U)kf!f!n baJtl~rf!Jf!UTl! war 'kI~Mfr' Inbrftlkm, tKWIJI op yond Yml ~ OpvaltlJd ~t wordM
~fd.
Daamaast wordt l'fIMl ulf!I!!Gan van cit lastm vocr twt IndllfM(l VCItl demrldlng. HIwdoor won:tt dr wrs"'Jk-
botJrhtold mtt de! bmri(tnfng val de tastm van Mt Nf!~ wrtsvoorstf!l rMfdpllcht datal~n SMaar-
bar)d. ~t ~ dot Mt bf!drljf u(tvom naar de oorzaak vun m de! op(ossIng voor Mt datalek, blIJft
bultl'fl cit Mnklml . .

32 Aantooen d8t gegevens waarop inbreuk In verband met persoatssegevens betr'ekkins heeft onbegrijpetljk
zln maakt

De rMleJlng VCItlf!f!IllnbmJlc aan de!bI!troU~ Is ~t vrnlst WCII'IMf!rde ~"antwaanhUJk~ tat voldamlng YIIf'I
de tonIch~ ,autorlt:rlt CIaltooi1t dot ~1!Jimoa~lm ztjn Jf!IlOITIf!1l, m dat ~~, ~lm
twrdtn t~ op de!.!~.waarap cit .InbrftJ~ brtrf!kIdng hftft. 'DnI! ~gsmOQt,*lf!11 moktm
de J~ OOMjriJPf!IIJk VDOrf!f!n (l!der.f:Jte!Un "«Itt op t~ ~ f1n/t. Hf!.t QQl)tonen. aan de.~
ztchthoucknM outorlteit kDiI HfI bftkf)f bljvQorbftld tJoendoor· t6 iYJIstnrf!Jl c:tat!f!!t'vrns vJn ~/~ of
onI~ zJJn Jf!mtXIkt. Dtr lamn. van 'dnf! ffl"PllchtfnJ kondrrI m.t warden sekwantlfJ~; tijdms het
andtrzori; Is gr()lIPkI!n dat b«Jrilvt111lO! met In staat ztln om 1M.kwaritttat1~ eff.aIPn van cku t~glP

IchtJ In ~.schattm. .

Overige verpllchtlngen die NK veroorzaken

12 VaststeUen procedures voor verstrekken Informatle en mrgen voor mlddelen om verzoeken elekttonisch
In te dienen

~ lastl>rl win df!iI! vrrpUchtlDJ IcDrHmI nlri won:Ien J~tf/fcf!f!rd; tlJcltns Iwt.onderzoefc Is seblrkm dot
bf!dri n met tn staat ;d Ii om elf!kwarrtftat1~" rctm wn cJm torlcornstl Ichtf· In t. schattrn.

9 Zoals door het Mlnlsterle van VeRigheid en Justftle op 20 december 2011 gepubllceerd op
http://www.lntemetCDllSUltatie.nllen geraadpleegd op 29 mel 2013.
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5 Vergelijking administratieve lasten en nalevingskosten

In dft hoafdstuk zijn de lasten van zowel de voorgenomen Dataprotectieverordenfng als de Wet be-
schennlng persoonsgegevensweergegeven. De lasten zljn berekend In het SKMen worden veroorzaakt
door de verplfchtingen zoals omschreven In hoofdstuk -4 en de hlerbfj beschreven aannames die zijn
gehanteerd. Het bljgevoegde SKMbevat meer Informatie over de wljze waarop de lasten zljn bere-
kend. Hlerbfj Is per handeUngexact aangegeven waarop de berekende lasten zijn gebaseerd.

5.1 Administratieve lasten
In tabel 3 zljn de AL weergegeven dIe worden veroorzaakt door de voorgenomen Dataprotectleveror-
dening. In tabel -4 zijn de AL weergegeven die worden veroorzaakt door de Wet beschermlng per-
soonsgegevens.

Tabel 3. Al op Srood vande Europese Olltaprotectleverordenlng.

Tabel "'. Al op grood van de Hedertandse Wet beschennlng j)efSOOOSl!egevens.

Met de Inwerklngtredfng van de voorgenomen Dataprotectieverordenlng dalen de AL voar het Neder-
landse bedrfjfsleven van ( 1.n6.363 naar ( 1.490.532 per jaar_

Zoals In het vorfge hoofdstuk reeds besdlreven, worden enkele Infonnatieverpllcfltlngen uft de huidf·
ge Wet beschermlng persoonsgegevens echter ondervangen door de documentatleverpltchtinll van
artikel 28 van de Dataprotectleverordentng. De lasten die voortkomen utt d1t artikel, zijn volgens de
definitie echter geen AL, maar NK. Deze tasten zljn daarom opgenomen In de volgende paragraaf.

$IRA Consulting 25fJ5



5.2 Nalevingskosten
In tabet 5 zijn de NKweergegeven die worden veroorzaakt door de voorgenomen Dataprotectleveror-
denlng. In tabel 6 zljn de NKweergegeven die worden veroorzaakt door de Wet bescherming per-
soonsgegevens. Qpgemerkt wordt dat de lasten van meerdere verpllchtingen nlet konden worden
gekwantiflceerd. Oaardoor kUMen de felteUjke lasten in praktijk hager uttvallen.

Tabel 5. NK op grand van de Europese Oataprotectieverordening.

15. Aan betrokkene verstreld<en ultslultset of oerlOtllflSlltetll~ns
worden verwerl<t en verstrekken gegevens

Geven kDple gegevens die worden verwerkt In elektronlsch £
en gestructureerd formaat en ultvoeren tedmlsche en
organlsatorische maatregelen, procedures en rnechanlsmen
om te votdoen aan verordenlng en ter waarborglng
beschermlng rechten betrokkene

------------------~-------------r------------~
2..543.400 £ 2.543.400

87.041.235 £

door verwer1<er In £

Tabel 6. NK op grond van de Nederlandse Wet bes.chennlng penoonsgegevens.

Met de fnwerkingtreding van de voorgenomen Dataprotectieverordenfng stijgen de NKvoor het Neder-
landse bedriJfsleven van (70.804.716 naar minimaal e: 1.123.998.948.

Wanneer wordt uttgE!Kaanvan het tweede scenario (hoge schattlng)l1 met betrekking tot de documen-
tatleplicht van artikel 28 van de voorgenomen Dataprotectfeverordening, stijgen de NK naar (
1.467.573.948.

11 Zle hoofdstuk 4 voor een beschrijvfng van de scenarlo·s.
26135
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5.3 Samenvatting van de resultaten
In tabel 7 zijn de totale lasten weergegeven die worden veroorzaakt door de voorgenomen Datapro-
tectieverordenfng. In tabet 8 zijn de totale lmen weergegeven die worden veroorzaakt door de Wet
beschermlng persoonsgegevens. Opgemerkt wordt dat de lasten van meerdere verplfchtlngen nlet
konden worden gekwantiflceerd. Daardoor kunnen de feltelljke lasten In praktijk hager uitvallen.

Tabe17. SamenvattlnB tasten op grood van de Europese DatBprotectleverordenlng.

Tabel 8. Samenvattfng tasten op grond van de Nedertandse Wet beschennlng pe~n.gevens.

Met de fnweridngtredfng van de voorgenomen Dataprotectleverordening stljgen de totate lasten voor
het Nedertandse bedrfjfsleven van ( n.531.079 naar mlnlmaal € 1.125.489.480. Het totale kwantlft-
ceerbare effect van de voorgenomen Europese Dataprotectleverordening op de lasten voor het Neder-
landse bedrljfsleven kemt hlermee utt op een toename van mlnlmaal £ 1.052.958.401.

Wanneer wordt uitgegaan van het tweede scenario (noBe schattfng) met betrekking tot de dOOJmenta-
tlep!lcht van artlkel 28 van de voorgenomen Dataprotectfeverordenlng, stijgen de totate lasten naar (
1.469.064.480. Het totale kwantiflceerbare effect van de voorgenomen Europese Dataprotect1everor-
denlng op de lasten voor het Nederlandse bedrfjfsleven komt dan uit op een toename van (
1.396.533.401.
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6 Vergelijking met andere onderzoeken

6.1 The impact of the Data Protection Regulation in the E.U.
In het rapport The Impact of the Data Protection Regulation in the E.U.'2 zijn de resultaten weergege-
yen van een onderzaek naar het effect van de voorgenomen Dataprotectieverordening op het midden-
en kleinbedrijf (MKB).

Ultgangspunten

In zowel het onderzoek dat heeft geleid tot het rapport The Impact of the Data Protection Regulation
in the E.U. als het onderzoek Toetsing Europese Dataprotectieverordening is een wetstechnische ana·
lyse gemaakt van de (groepen van) verplichtingen uit de voorgenomen Dataprotectieverordenlng.
Deze analyse heeft in beide onderzoeken de basis gevormd voor de berekening van de lasten.
Er zijn echter ook een aantal belangrijke verschillen in de uitgangspunten van beide onderzoeken. Zo
blijkt uit het rapport The Impact of the Data Protection Regulation in the E.U. het volgende:

Het onderzoek richt zich specifiek op het MKBen laat daarmee grote bedrijven buiten beschou-
wing.

In het onderzoek zijn een aantal specifieke branches uitgelicht. Voorelk van deze branches is een
afzonderlijke berekening gemaakt.

Het onderzoek strekt zich uit tot bedrijven in de gehele EU.

Het onderzoek betreft een effectmetlng van de Dataprotectieverordening en geeft geen informa-
tie over de tasten in de huldige situatle.

Het onderzoek van de Europese Commissienaar de effecten van de voorgenomen Dataprotectie'
verordening'3Is aangehouden als startpunt voor de berekeningen. De resultaten uit dat onderzaek
zijn vervolgens aangepast aan de hand van onderzoek van derden.

Resultaten

Volgens het rapport The Impact of the Data Protection Regulation in the E.U. stijgen de lasten voor
een gemiddetd MKB-bedrijfmet (3.000 tot (7.200 per jaar, afhankelijk van de branche. Daarnaast is
berekend dat deze lasten 16%tot 40%van het jaarlijkse IT-budget van MKB-bedrijvenbedragen. Het
gaat hier om de directe lasten die voortkomen uit de verordening.

Op basis van deze berekeningen is tevens een schatting gemaakt van het indirecte effect van de voor-
genomen Dataprotectieverordening, namelijk het effect op de graei van werkgelegenheid. Ingeschat
wordt dat de verordening een substantleel negatief effect heeft op de graei van werkgelegenheid. Oit
negatieve effect is groter in branches waarin de directe kosten op grand van de verordening hoger
zijn, zoals branches waarin bedrijven zijn verplicht om een functionaris voor gegevensbescherming
aan te wijzen.

1% L.Christensen(AnalysisGroup,Denver).A.Colciago(Universityof Milan,Bicocca),F. Etro(Ca' FoscariUniversi-
ty. Venice)en G. Rafert(AnalysisGroup.Denver),13februari2013.
11 ImpactAssessment,SEC(2012)n, CommissionStaffWorkingPaper, 25 januari2012.
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Verschil

De lasten die zijn berekend in het onderzoek dat heeft geleid tot het rapport The Impact of the Data
Protection Regulation in the E.U., zijn hager dan de tasten die zijn berekend in het onderzoek Toet-
sing Europese Dataprotectieverordening. Wanneer de resultaten uit het rapport The Impact of the
Data Protection Regulation in the E.U. worden toegepast op de Nederlandse sltuatie, zou de stijging
van de lasten voor het Nederlandse MKB namelijk tussen £ 2.607.000.000 en £ 6.256.800.000 per jaar
bedragen. Zoals weergegeven in hoofdstuk 5, stijgen de Lastenvoor het geheLeNederlandse bedrijfs-
leven op grond van het onderzoek Toetsing Europese Dataprotectieverordening echter tussen (
1.052.958.401 en £ 1.396.533.401.
De hlerboven vermeLdeverschiLlenin uitgangspunten zijn niet de enige verklaring voor het verschil in
resultaten. Het verschiLin resultaten kan ook worden verklaard doordat in het onderzoek dat heeft
geleid tot het rapport The Impact of the Data Protection Regulation in the E.U. meer verplichtingen
zijn gekwantificeerd dan in het onderzoek Toetsing Europese Dataprotectieverordening. 10 ziJn ver-
plichtingen gekwantificeerd waarvan de lasten in het onderzoek Toetsing Europese Oataprotectiever-
orden!ng niet afzonderlijk zijn meegenomen in de berekening. Het gaat hierbij om de verplichtingen
op grond van:

De artikelen 5, 19 en 20 met betrekking tot het minimaliseren van de verwerking van persoonsge-
gevens en maatregelen op basis van profilering.
Artikel 7 met betrekking tot de voorwaarden veor toestemming.

• Artikel 8 met betrekking tot de verwerkingvan persoonsgegevens van kinderen.
• Artikel 11 met betrekking tot het principe van transparantie van informatieverstrekking en com-

municatie.

De artikelen 24 en 25 met betrekking tot de gezamenlijk voor de verwerklng verantwoordelijken
en vertegenwoordigers van niet in de EUgevestigde verantwoordelijken.



6.2 Impact on business of the proposed Data Protection Regulation
In het rapport Impact on business of the proposed Data Protection RegulationH heeft het Ministerie
van Justitie van het Verenigd Koninkrijk de resultaten weergegeven van een onderzoek naar het effect
van de voorgenomen Dataprotectieverordening.

Uitgangspunten

De ultgangspunten van het Verenigd Koninkrijk zijn gedeeltelijk overgenomen door VNO·NCW, die de
lasten veor het Nederlandse bedrijfsleven heeft berekend (zie § 6.3). Aangezien in het onderzoek
Toetsing Europese Dataprotectieverordening gedeeltelijk gebruik is gemaakt van de kostenberekening
van VNO-NCW, komen de uitgangspunten van het Verenigd Koninkrijk ook gedeeltelijk terug in het
onderzoek Toetsing Europese Dataprotectieverordening.

Er zijn echter ook een aantal verschillen in de ultgangspunten van het onderzoek van het Verenigd
Konlnkrljk en het onderzoek Toetsing Europese Dataprotectleverordenlng. Zo blijkt ult het onderzoek
van het Verenlgd Koninkrijk het volgende:

Het onderzoek is aileen gericht op bedrijven in het Verenigd Koninkrijk.

Het onderzoek betreft een effectmeting van de Dataprotectleverordening en geeft geen informa·
tie over de lasten In de huldige situatle.

Het onderzoek van de Europese Commissie naar de effecten van de voorgenomen Dataprotectie·
verardenlngl5 is aangehouden als startpunt voor de berekeningen. De resultaten uit dat onderzoek
zijn vervolgens aangepast aan de hand van nader onderzoek.

Resultaten

Volgens het onderzoek van het Verenigd Koninkrljk stijgen de lasten voor het bedrijfsleven. De lasten
zijn afzonderlijk berekend voor een aantal verplichtingen:

Het melden van een inbreuk in verband met persoonsgegevens kast OOt bedrijfsleven tussen £:
138.000.000 en t: 375.000.000 per jaar.

Het aanwijzen van een functionaris voor gegevensbescherming kost het MKB minimaal (
42.000.000 per jaar.

Het verstrekken van uitsluitsel of persoonsgegevens worden verwerkt en het verstrekken van de
gegevens aan de betrokkene kost het bedrijfsleven tussen ( 15.000.000 en £: 47.000.000 per jaar
meer dan in de huidige situatie.

Het uitvoeren van privacyeffectbeoordelingen kost het bedrijfsleven tussen £: 84.000.000 en (
170.000.000 per jaar.

• Het geven van een kople van de gegevens die worden verwerkt In elektronisch en gestructureerd
formaat en de hlervoor vereiste dataportabiliteit kost het bedrijfsleven minimaa\ ( 125.000 per
bedrijf. Hierbij is ervan uitgegaan dat de verplichting in praktijk aileen geldt voor bedrijven van
enlge grootte In de b~nches energie, telecommunicatie, informatieservices, financiiHe
dienstverlening en grate detail handel.

,. Impact on bu51nessof the proposed Data Protection Regulation, www.parliament.uk/documents/commons-vote-
of(icelNovember_2012/22-11-12/71·Justice·DataProtection.pdf, Written Ministerial Statement of 22 November
2012, geraadpleegd op 29 mei 2013.
1S Impact Assessment, SEC(2012)n,CommissionStaff WorkingPaper, 25 januari 2012.
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Versch~1

Zoals hierboven reeds vermeld, komen de uitgangspunten die zijn gehanteerd in het onderzoek van
het Verenigd Koninkrijk, niet geheel overeen met de uitgangspunten van het onderzoek Toetsing Eu-
ropese Dataprotectieverordening. Oit lefdt per verplichting tot een afwijking in de berekende resulta-
ten. Daamaast zijn bif de berekeningen van de afzonderlijke verplichtingen een aantal aannames
gedaan die nlet overeenkomen met de aannames die zijn gedaan in het onderzoek Toetsing Europese
Dataprotectieverordening. Het gaat hierbij om de volgende aannames:

• De lasten voor het melden van een inbreuk In verband met persoonsgegevens omvatten eveneens
de lasten voor het onderzoek dat het bedrijf uitvoert naar de oorzaak van en de oplossing voor
het datalek. In het onderzoek Toetsing Europese Dataprotectieverordenlng blijven deze lasten
buiten beschouwing en wordt enkel uitgegaan van de lasten voor het indienen van de melding.

• De werkzaamheden van een functionaris voor gegevensbescherming kosten per MKB-bedrijf4 uur
per jaar. In het onderzoek Toetsing Europese Dataprotectieverordening is uitgegaan van 24 uur
per jaar.

Het vervaUen van de mo·gelijkheidom als verantwoordelljke een vergoeding te vragen voor een
verzoek tot het verstrekken van uitsluitsel of persoonsgegevens worden verwerkt, leidt tot een
toename van het aantal verzoeken met 25% tot 40%. In het onderzoek Toetsing Europese Datapro-
tectieverordening is ervan uitgegaan dat het vervaUen van de mogelijkheid om een vergoeding te
vragen nlet leldt tot een wijziging van het aantal verzoeken.

Voor 89% van de grote bedrijven en 74%van de kleine bedrijven geldt dat zij reeds privacyeffect-
beoordelingen ultvoeren. Het effect van deze verplichting wordt daarom aileen berekend over de
11%van de grote bedrijven en 26%van de kleine bedrijven die nog geen privacyeffectbeoordelin-
gen uitvoeren. In het onderzoek Toetsing Europese Dataprotectieverordenlng Is ervan ultgegaan
dat vrijwel aile grote bedrijven en aUe kleine bedrijven nog geen privacyeffectbeoordelingen uit-
voeren.

Het Verenigd Koninkrijk heeft de kosten voor het betalen van boetes meegenomen in het onderzoek.
De kosten hlervoor liggen tussen €: 78.000.000 en £: 466.000.000. In het onderzoek Tootsing Europese
Dataprotectieverordening zijn deze kosten nlet meegenomen, omdat ervan wordt ultgegaan dat de
regels voor 100% worden nageleefd.

In het onderzoek van het Verenigd Koninkrijkontbreken de tasten van een aantal verptichtingen die
wet 21jn berekend in het onderzoek Toetsing Europese Dataprotectieverordening. Zo ontbreken de
tasten van de verplichting om documentatle inzake verwerkingen te bewaren. Deze lasten bedragen
op grond van het onderzoek Toetsing Europese Dataprotectieverordening tussen £: 156.337.500 en (
499.912.500. Ook de tasten voor grote bedrijven voor het aanwijzen van een functionaris voor
gegevensbescherming zijn nlet meegenomen In de berekening van het Verenigd Koninkrijk.
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6.3 Rough estimate of DPRcost to Dutch Business
In het rapport Roughestimate of DPRcost to Dutch Business16 heeft VNO-NCWde resultaten weerge-
geven van een onderzoek naar het effect van de voorgenomen Dataprotectieverordening.

Uitgangspunten

Aangezien in het onderzoek Toetsing Europese Dataprotectieverordening gedeeltelijk gebruik is ge-
maakt van de kostenberekening van VNO-NCW.kamen de uitgangspunten van beide onderzoeken
gedeeltelijk overeen.

Er zijn echter een aantal verschillen in de uitgangspunten van het onderzoek van VNO-NCWen het
onderzoek Toetslng Europese Dataprotectieverordenfng. 10 blijkt uit het onderzoek van VNO-NCWhet
volgende:

• Het onderzoek betreft een lastenmeting van de Dataprotectieverordening en geeft geen informa-
tie over de lasten in de huldige situatie.

Het onderzoek van het Verenigd Koninkrijknaar de effecten van de voorgenomen Dataprotectie-
verordening is aangehouden als startpunt voor de berekeningen. De resultaten uit dat onderzoek
zijn vervolgens aangepast aan de hand van nader onderzoek.

Resultaten

Volgens het rapport van VNO-NCWbedragen de lasten voor het Nederlandse bedrijfsleven tussen {:
1.294_789.300en € 3.733.697.500. De lasten zijn berekend voor een aantal verplichtingen:

Het melden van een inbreuk in verband met persoonsgegevens kost het bedrijfsleven tussen €
270.812.000 en € 829.895.000 per jaar wanneer aile inbreuken moeten worden gemeld en tussen
€ 14.911.800 en € 45.696.750 per jaar wanneer aileen inbreuken moeten worden gemeld die een
hoog risko voor de betrokkene met zich meebrengen.

• Het aanwijzen van een functionaris voor gegevensbescherming kost het bedrijfsleven tussen €
331.010.000 en € 801.060.000 per jaar.

• Het geven van een kopie van de gegevens die worden verwerkt in elektronisch en gestructureerd
formaat en de hiervoor vereiste dataportabilltelt kost het bedrijfsleven € 130.942.500. Hierbij is
ervan uitgegaan dat de verplichting tn praktijk alleen geldt vaar bedrijven van enlge grootte in de
branches energie, telecommunicatie, informatieservices, finandiHe dienstverlening en grate
detailhandel. Daamaast wordt aangenomen dat de verdeling van het aantal bedrijven per branche
vergelijkbaar is met die in het Verenlgd Koninkrijk. In de berekening is namelijk de aanname
gedaan dat het deel van het totale aantal bedrijven dat valt onder de vermelde branches,
hetzelfde is als het deel van het totale aantal bedrijven waarvan is uitgegaan in het onderzoek
van het Verenigd Konlnkrijk.

Het verstrekken van uitsluitsel of persoonsgegevens worden verwerkt en het verstrekken van de
gegevens aan de betrokkene kost het bedrijfsleven € 68.137.500 per jaar.
Het uitvoeren van privacyeffectbeoordelingen kost het bedrijfsleven {:471.612.500 per jaar.
Het bewaren van documentatie inzake verwerkingen kost het bedrijfsleven € 1.362.750.000 per
jaar wanneer aile verwerkingen moeten worden gedocumenteerd en ( 266.625.000 per jaar
wanneer aileen verwerkingen moeten worden gedocumenteerd die een hoog risico voor de
betrokkene met zich meebrengen.

Daamaast kost het betalen van boetes het bedrijfsleven € 11.550.000 per jaar dan wei € 69.300.000
per jaar, afhankeLijkvan de vraag of de omzet van mfcro-ondememingen wordt meegerekend met de
omzet van aile bedrijven.

I.Informeeldocument,opgestelddoorVNO·NCW.
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Verschll

De lasten die zijn berekend in het onderzoek van VNO-NCW,zijn hoger dan de lasten die zijn bere-
kend in het onderzoek Toetsing Europese Dataprotectieverordening. Volgens VNO-NCWbedragen de
lasten van de voorgenomen Dataprotectieverordening voor het Nederlandse bedrijfsleven tussen €
1.294.789.300 en £ 3.733.697.500. Zoals weergegeven in hoofdstuk 5, bedragen de lasten op grond
van het onderzoek Toetslng Europese Dataprotectieverordening echter tussen £ 1.125.489.480 en €
1.469.064.480.

Het verschH in resultaten kan worden verklaard doordat bij de berekenlngen van de afzonderlijke
verplichtingen door VNO-NCWeen aantal aannames zijn gedaan die nlet overeenkomen met de aan-
names die zijn gedaan In het onderzoek Toetsing Europese Dataprotectieverordening. Het gaat hierbij
om de volgende aannames:

De tasten voor het melden van een inbreuk in verband met persoonsgegevens omvatten eveneens
de lasten voor het onderzoek dat het bedrijf uitvoert naar de oorzaak van en de oplossing voor
het datalek. In het onderzoek Toetsing Europese Dataprotectieverordening blijven deze lasten
buiten beschouwing en wordt enkel uitgegaan van de lasten voor het indienen van de melding.
De werkzaamheden van een functionaris voor gegevensbeschermlng kosten per MKB-bedrijftussen
4 en 24 uur per jaar. Een groot bedrijf moet tussen 0,75 en 1,5 functionaris voor gegevensbe-
schermlng aanwijzen met een salaris van € 100.000 per jaar. In het onderzoek Toetsing Europese
Oataprotectieverordcnlng is crYanultgegaan dat de werkzaamheden van cen functionaris voor ge-
gevensbescherming per MKB-bedrijf24 uur per jaar kosten. Daamaast Is ervan uitgegaan dat een
groot bedrijf 1 functionaris voor gegevensbescherming moet aanwijzen met een salaris van €
100.000 per jaar. Oit salaris is echter voor 75%verdlsconteerd in reeds gekwantificeerde verpllch-
tingen. Daarom is gerekend met 25%van ( 100.000 per jaar. WeIzijn hier nog de jaarlijkse oplei-
dingskosten bij opgeteld.

• De verpllchting tot het geven van een kopie van de gegevens die worden verwerkt in elektronisch
en gestructurcerd formaat en de hiervoor vereiste dataportabiliteit getdt voor 0,1%van alle be-
drijven, omdat de verplichting In het Verenlgd Koninkrljkoak voor 0,1%van aile bedrijven geldt.
Hierdoor geldt de verplichting voor 873 Nederlandse bedrijven. De kosten bedragen (150.000 per
bedrijf. In het onderzoek Toetsing Europese Dataprotectieverordenlng is ervan uitgegaan dat de
verplichting geldt voor 0,07976%van aUe bedrijven, omdat de verplichting in het Verenlgd Ko-
ninkrljk oak voor 0,07976% van alle bedrljven geldt. Hierdoor geldt de verplichting voor 696
Nederlandse bedrijven_ De kosten bedragen mfnirnaal £: 125.000 per bedrijf, maar er moet
rekening mee worden gehouden dat de kosten hoger kunnen uftvaUen.
De verpUchting tot het bewaren van documentatie inzake verwerkingen geldt voor alle bedrijven.
Kleine bedrijven voeren 5 verwerkingen per jaar uit en grote bedrijven voeren 50 verwerkingen
per j aar uit. Wanneer allcen verwerkingen moeten worden gedocumenteerd die een hoog rlsico
voor de betrokkene met zich meebrengen, geldt·de verplichting voor 1 verwerking per klein
bedrljf en voor 5 verwerkfngen per groot bedrljf. In het onderzoek Toetsing Europese Dataprotec-
tieverordening is ervan uitgegaan dat de verplichting tot het bewaren van documentatie inzake
verwerkingen niet geldt voor organisaties met minder dan 250 werknemers die persoonsgegevens
als nevenactiviteit verwerken. Hiervoor zijn twee scenario's uitgewerkt voor wat betreft het
aantal kleine bedrijven dat persoonsgegevens niet als nevenactiviteit verwerkt. Daamaast is
ervan uitgegaan dat alle verwerkingen moeten worden gedocumenteerd en dus niet aileen de
verwerkingen die cen hoog risico voor de betrokkene met zich mcebrengen.



VNO·NCWheeft de kosten voor het betalen van boetes weI meegenomen in het onderzoek. De kosten
hiervoor liggen ofweI op ( 11.550.000 per jaar ofweI op € 69.300.000 per jaar, afhankelljk van het weI
of niet meerekenen van de omzet van micro·ondememingen. In het onderzoek Toetsing Europese
Dataprotectieverordening zijn deze kosten niet meegenomen, omdat ervan wordt uitgegaan dat de
regels voor 100%worden nageleefd.

In het onderzoek van VNO·NCWontbreken de tasten van enkele verplichtingen die weI zijn berekend
in het onderzoek Toetsing Europese Dataprotectieverordening. Zo ontbreken de lasten van de ver·
plichting om de uitvoering van verwerkingen door een verwerker vast te leggen in een
overeenkomstlrechtshandeling. Daarnaast ontbreken de lasten van enkele informatieverplichtingen.
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