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Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
 
 
Waar komt de AVG vandaan? 
De Europese Unie heeft de General Data Protection Regulation (GDPR) (in het Nederlands: AVG) 
opgesteld. Deze vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens 
 
Voor wie geldt de AVG? 
De nieuwe privacywet geldt voor alle ondernemers: ZZP-er, BV, NV, VOF, etc. Ben je ondernemer en 
verwerk je persoonsgegevens? Dan heb jij dus ook te maken met deze wet.  Met verwerken wordt 
bedoeld: opslaan en gebruiken. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens van klanten, leveranciers, 
patiënten, opdrachtgevers, partners en medewerkers. 
 
Vanaf wanneer wordt de AVG gehandhaafd? 
Vanaf 25 mei 2018 
 
Wie handhaaft de AVG? 
Dat gebeurt door de Autoriteit Persoonsgegevens. Voorzitter Aleid Wolfsen: “De AVG is sinds 2016 
van kracht. In mei 2018 wordt hij echt gehandhaafd. Ondernemers kregen twee jaar de tijd om zich 
hierop voor te bereiden. Er is geen excuus om straks niet zorgvuldig met privacygegevens om te 
gaan. Reken er niet op dat de Autoriteit Persoonsgegevens soepel is”. En dat kan betekenen dat de 
Autoriteit boetes oplegt.  
 
Wat zijn de minimale eisen waaraan elke onderneming moet voldoen? 

- Medewerkers binnen een organisatie moeten op de hoogte zijn van de AVG en hiernaar 
handelen. Een hulpmiddel kan het opstellen van een (interne) richtlijn en/of privacyverklaring 
zijn en het aanpassen van contracten. De AVG stelt in de meeste gevallen een 
privacyverklaring verplicht. Deze moet aan bepaalde eisen voldoen. Het handigst is om deze 
verklaring online te publiceren. 

- U moet uw doelgroep informeren dat u gegevens verwerkt (bijvoorbeeld in de algemene 
voorwaarden en overeenkomsten). 

- Systemen en processen moeten “privacy-vriendelijk” zijn opgezet. 
- Een geregistreerde heeft het recht op inzage, aanpassing en verwijdering van gegevens. 
- Een zogenaamde Data Protection Impact Assessment (DPIA) kan verplicht zijn.  
- Een zogenaamde Privacy Impact Assessment is altijd aan te bevelen. 
- In 99% van de gevallen zijn ondernemingen verplicht een zogenaamd verwerkingsregister op 

te stellen en bij te houden. Het register van verwerkingsactiviteiten bevat informatie over de 
persoonsgegevens die u verwerkt. U mag zelf weten hoe u het register opstelt. Wel schrijft de 
AVG voor welke informatie in het register moet staan. Als de Autoriteit daarom vraagt moet u 
het register direct kunnen laten zien.  

- Er moeten zowel technische, organisatorische en procesmatige maatregelen zijn getroffen om 
persoonsgegevens te beveiligen. 

- Er moeten verwerkersovereenkomsten zijn met de organisaties waaraan u activiteiten heeft 
uitbesteed (bijvoorbeeld administratie, salarisadministratie, arbodienst, automatisering, 
webshop, etc.). In de AVG staat welke zaken in een verwerkersovereenkomst moeten zijn 
vastgelegd. 

 
In veel gevallen gelden additionele eisen om te kunnen voldoen aan de AVG. De uitkomsten van 
een PIA laten zien welke maatregelen getroffen moeten worden om te kunnen voldoen aan de 
AVG. 

 
Is uw organisatie klaar voor de AVG? 
Onder de AVG gelden de volgende rechten: 

- recht op inzage 
- recht op rectificatie en aanvulling 
- recht op vergetelheid 
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- recht op dataportabiliteit 
- recht op beperking van verwerking 
- rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering 
- recht van bezwaar. 

U moet uw systemen, procedures en interne organisatie op deze nieuwe rechten inrichten. Zodat u 
vanaf 25 mei 2018 op de juiste manier gehoor kunt geven aan verzoeken van mensen die hun rechten 
uitoefenen. 
 
Als u klaar bent voor de AVG, dan heeft u niet alleen een goed verhaal voor de mensen van wie u 
persoonsgegevens verwerkt, maar ook voor de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit is belangrijk 
omdat u onder de AVG een verantwoordingsplicht heeft. De verantwoordingsplicht houdt in dat u moet 
kunnen aantonen dat u aan de AVG voldoet wanneer de AP daar om vraagt. 
 
 
 

Hoe kan MeerMKB u helpen met de AVG? 
 
MeerMKB kan een AVG impact analyse voor uw onderneming doen. Dat resulteert in een rapport 
met te nemen maatregelen om te kunnen voldoen aan de AVG. 
Deze analyse en rapportage bieden wij aan vanaf 1950 EUR ex BTW.  
 
Wanneer de activiteiten en omvang van uw organisatie daartoe aanleiding geven, kan een Data 
Protection Impact Assessment (DPIA) verplicht zijn. Deze kunnen wij ook voor uw organisatie 
uitvoeren. Hiervoor gebruiken wij een controle programma van de NOREA (Nederlandse Orde van 
Register EDP Auditors). Het uitvoeren van een DPIA is maatwerk. Voor het doen van een DPIA 
bieden wij u een passende offerte aan. 
 
Wij kunnen ook de implementatie van de maatregelen voor u verzorgen. Op basis van de uitkomst van 
de AVG impact analyse en/of de Data Protection Impact Assessment kunnen wij hiervoor een 
passende offerte aanbieden. 
 
Bij maatregelen kunt u onder andere denken aan: 

- opstellen van een verwerkingsregister 
- opstellen van een privacyverklaring 
- implementeren van beveiligingsmaatregelen 
- informeren van de doelgroep 
- aanpassen interne processen en procedures 
- inlichten (kweken van “awareness”) bij het personeel en de medewerkers 
- opvragen en afsluiten van verwerkersovereenkomsten 

 
 
Neem contact met ons op 
 
Tel: 0800 – 2222 234 (gratis) 
 
mail: admin@meermkb.nl 
 
chat: www.meermkb.nl 
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