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Achtergrond
Tekst Peter Zwetsloot  Beeld Giuseppe Toppers

Aftellen naar de nieuwe Algemene Verordening 
Gegevensbescherming in mei 2018

Privacyregels 
aangescherpt

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is vanaf 25 
mei 2018 voor alle bedrijven van kracht. Maar nog lang niet alle 

organisaties zijn klaar voor de nieuwe privacywetgeving, aldus Jitty 
van Doodewaerd, compliance officer bij juridisch adviseur DMCC. 

‘Mei volgend jaar lijkt nog zo ver weg, maar dat is het niet!’

‘D
e nieuwe AVG is in 
feite een aanscherping 
van de Nederlandse 
Wet bescherming 

persoonsgegevens’, zegt zij. ‘Nederland 
liep met die wetgeving in Europees 
verband samen met Duitsland voorop, 
omdat in beide landen goede toezicht-
houders op de naleving ervan zijn. In 
ons land is dat de Autoriteit Persoons-
gegevens. We hebben het hier dus 
goed voor elkaar, maar de nieuwe AVG 
gaat wel een stap verder. In feite wordt 
iedere organisatie verplicht om naast 
een financiële administratie ook een 
privacy-administratie in te richten. 
Hiermee moet ten alle tijden kunnen 
worden verantwoord hoe er met per-
soonsgegevens wordt omgegaan.’

Verantwoordelijkheid  Jitty van 
Doodewaerd: ‘De nieuwe AVG heeft 
voor elke organisatie – van groot tot 
klein – die data registreren en/of 

verwerken ingrijpende gevolgen. 
Verantwoordelijkheid vormt de basis 
van de nieuwe regels. Organisaties 
moeten kunnen aantonen dat zij 
begrijpen hoe de vereisten van de 
nieuwe wet ingrijpen op hun verwer-
kingen van persoonsgegevens. Ook 
moeten zij de juiste beheersmaatrege-
len hebben getroffen om compliance 
– in overeenstemming met de gelden-
de wet- en regelgeving – te waarbor-
gen. Vergelijkbaar met de financiële 
verslaglegging. Voor organisaties, die 
geen privacy-specialist in huis hebben, 
is het onderwerp privacy en de nieuwe 
wetgeving hieromtrent vaak onduide-
lijk en ontbreekt het inzicht wat er 
exact moet gebeuren om in lijn met de 
nieuwe wetgeving te gaan werken. 
Zeker ook nu er forse boetes en imago- 
risico’s aan het onderwerp kleven, 
neemt de belangstelling voor privacy 
compliance toe. Maar de vraag blijft: 
wat moeten we nou precies doen?’
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Vijf stappenplan  ‘Stilzitten en 
afwachten is geen optie’, waarschuwt 
Van Doodewaerd. ‘De AVG geldt voor 
iedereen. Het is zaak om stapsgewijs de 
implementatie voor te bereiden. Daar 
hebben wij een vijf stappenplan voor 
ontwikkeld, dat vertelt hoe organisa-
ties de belangrijkste privacy compliance-
vereisten op een praktische manier 
kunnen implementeren. De eerste stap 
is het inventariseren welke gegevens er 
verzameld worden. Organisaties willen 
(potentiële) klanten kennen om hen 
beter van dienst te zijn. Dus mogen zij 
van de nieuwe privacywet klant- en 
contacthistorie bijhouden. Dit is 
echter geen vrijbrief voor ongebreideld 
datagraaien. Organisaties mogen data 
verzamelen, maar alleen proportioneel 
voor het doel waarvoor ze nodig zijn.’

Verwerkingenregister  ‘De tweede 
stap is het documenteren van de 
verwerkingen. De Verordening 
verplicht organisaties tot het bijhou-
den van een zogenaamd verwerkin-
genregister. Er moet een overzicht 

komen van welke data, via welke 
bronnen, in welke systemen worden 
verzameld, wie hierbij kan en hoe de 
beveiliging is ingericht. Daarnaast 
moeten organisaties aangeven welke 
leveranciers in opdracht data verwer-
ken. Deze documentatieplicht blijkt  
in de praktijk één van de moeilijkste 
vereisten om in te vullen. Organisaties 
moeten identificeren waar en door wie 
binnen en buiten de organisatie 
persoonsgegevens worden verwerkt. 
Ook moeten zij bepalen hoe zij de 
details van de verwerkingen in kaart 
gaan brengen.’

‘De AVG geldt  
voor iedereen’
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Data Protection Officer  ‘Stap drie  
is het beheren en controleren van  
de verwerkingen’, vervolgt Jitty van 
Doodewaerd. ‘Maak van privacy 
binnen de organisatie een belangrijk 
punt. In de Verordening staat dat 
organisaties die op grote schaal 
mensen monitoren of die bijzondere 
persoonsgegevens verwerken, verplicht 
een DPO, Data Protection Officer, 
moeten aanstellen. Ook is het – stap 
vier – belangrijk om niet ondoordacht 
aan verwerkers te delegeren. Als het 
gaat om partijen aan wie u persoons-
gegevens voor verwerking verstrekt, 

spreekt de AVG niet meer van bewer-
kers, maar van verwerkers. Grip op 
verwerkingen betekent ook zicht en 
controle op eventuele verwerkers die 
een organisatie inschakelt. Allereerst 
door het sluiten van een verwerkers-
overeenkomst. Dat is allang niet 
zomaar een paragraaf in de opdracht-
overeenkomst, maar een volwaardig 
document met informatie over de 
opdracht, het type gegevens, bewaar-
termijnen en beveiligingsmaatregelen. 
Ten tweede door de verwerking bij de 
verwerkers ook echt te controleren.’

Begrijpelijk informeren  ‘De laatste 
stap uit het plan is het informeren  
van de personen in uw bestand. Het 
uitgangspunt van de Verordening is 
dat organisaties gegevens van perso-
nen mogen verzamelen. Dat is echter 
wel aan voorwaarden verbonden.  
De belangrijkste daarvan is dat mensen 
van wie de gegevens worden verza-
meld hier begrijpelijk over worden 
geïnformeerd en dat hen een keuze 
wordt geboden over wat er met die 
gegevens mag worden gedaan. Het 
volstaat niet om die informatie te 
geven met een linkje naar uw alge-
mene voorwaarden of uw privacy 
statement.’

Weggooien  Tenslotte, dus eigenlijk 
punt 6, tipt Jitty: ‘Gooi ook eens wat 

weg. Organisaties weten de delete-
knop maar mondjesmaat te vinden, 
terwijl de wet zegt dat zij alleen 
persoonsgegevens mogen gebruiken 
als dat noodzakelijk is voor het doel. 
Na verloop van bijvoorbeeld een 
klantrelatie is het eigenlijk onvoldoen-
de om een account op ‘inactief’ te 
zetten. Persoonsgegevens moeten na 
verloop van tijd verwijderd of geano-
nimiseerd worden. In de praktijk 
worstelen organisaties met het vaststel-
len van bewaartermijnen voor 
gegevens. Toch zijn er wel een paar 
handvatten, zoals in een klantrelatie 
bijvoorbeeld. Bepaalde gegevens van 
klanten moeten uit de marketingdata-
base verwijderd worden, als de klant- 
relatie voorbij is en deze gegevens zijn 
verkregen in het kader van die relatie. 
Veel organisaties zetten de termijn 
voor het benaderen van een (ex) klant 
op twee jaar na de laatste financiële 
transactie. Tot die tijd mogen mensen 
gebeld worden zonder te ontdubbelen 
met het Bel-me-niet-register of 
gemaild worden onder de soft opt-in. 
Voor Direct Mail is geen klantrelatie 
nodig om iemand een geadresseerd 
poststuk te sturen. Het gebruik van 
adresdata voor direct mail blijft 
opt-out. Zo lang een adresbestand nog 
redelijk converteert, kunnen de 
gegevens voor direct mail gebruikt 
worden.’ PM

Compliance officer
Jitty van Doodewaerd is compliance officer bij 
DMCC Nederland. Zij werkte hiervoor in een ver-
gelijkbare functie voor DDMA (Data Driven Marke-
ting Association). Binnen DMCC is Jitty betrok-
ken bij het uitgebreide dienstenportfolio op het 
gebied van compliance en ondersteunt zij energie-
maatschappijen, telecombedrijven, uitgeverijen, 
loterijen, financiële instellingen en goede doelen 
op het gebied van compliance bij klantcontact. 
Daarnaast is zij betrokken bij verschillende belan-
genbehartigingstrajecten, lid van het Legal Affairs 
Committee van de Federation for European Direct 
and Interactive Marketing (FEDMA) en de Privacy 
Commissie van VNO-NCW.
Het in dit artikel genoemde vijf stappenplan is aan 
te vragen bij DMCC: www.dmcc.nl

‘Stilzitten en 
afwachten is 
geen optie’

Jitty van Doode-
waerd: ‘In feite wordt 

iedere organisatie 
verplicht om een 

privacy-administratie 
in te richten.’
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