
Op de site van de kamer van koophandel  
www.kvk.nl 
en de Autoriteit Persoons gegevens (AP)
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl is 
alle informatie te vinden om na te gaan wat 
u moet doen om aan deze regelgeving te 

kunnen voldoen. Tijssen cs Accountants en 
Adviseurs helpt u graag bij uw vragen over 
de nieuwe wetgeving. 
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Nieuwe privacywetgeving vanaf 25 mei 2018, 
 werk aan de winkel!
AVG vervangt Wbp 
De huidige Wet bescherming persoons
gegevens (Wbp)wordt op 25 mei 2018 ver
vangen door de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). Dit is de 

nieuwe Europese privacywetgeving die de 
huidige nationale privacywetgeving ver
vangt. Privacyrechten van klanten of 
gebruikers worden er mee versterkt en uit
gebreid. De Europese Unie kent hiermee 

één privacywet. Op basis van onderstaande 
situaties is het toegestaan om persoons
gegevens te verzamelen. 

AVG van toepassing voor 
alle bedrijven.
Deze Europese privacywetgeving is er voor 
alle bedrijven en organisaties die persoons
gegevens vastleggen van klanten, personeel 
of andere personen uit de EU. Vrijwel alle 
ondernemers krijgen ermee te maken, dus 
ook zzp’ers en bedrijven in midden en 
kleinbedrijf, maar ook stichtingen en ver
enigingen vallen hieronder. Voorbeelden 

waarbij persoonsgegevens worden vast
gelegd; versturen van offertes, facturen, 
nieuwsbrieven, het bijhouden van afspraken 
met klanten, contactgegevens van klanten 
(zoals adres, emailadres of telefoon
nummers) of personeelsinformatie.

Wat moet ik als ondernemer 
met de AVG?
U moet kunnen aantonen dat u de juiste 

organisatorische en technische maatrege
len heeft genomen om aan de AVG te vol
doen. We noemen dat verantwoordings
plicht. U moet kunnen bewijzen dat u 
geldige toestemming heeft gekregen voor 
het verwerken van persoonsgegevens. De 
wet geeft helaas niet aan op welke manier 
u dit kunt bewijzen, dat zal in de loop van 
de tijd duidelijk moeten worden. 

Aan de slag om aan de AVG te voldoen. 
Bereid uw bedrijf goed en tijdig voor op de 
AVG. De Autoriteit Persoonsgegevens 
houdt in Nederland toezicht op naleving 
van de AVG. Met onderstaande regelhulp 
van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) 
krijgt u in 10 stappen een beeld van waar u 
aan kunt werken om goed voorbereid te 

zijn op de Algemene verordening. Deze link 
brengt u naar de regelhulp: 
rvo.regelhulpenvoorbedrijven.nl/avg

Zorg dat u op tijd klaar bent voor 
de AVG
Uw bedrijf moet op 25 mei 2018 voldoen 
aan de AVG. In Nederland is de Autoriteit 

Persoonsgegevens het orgaan dat hierop 
toezicht gaat houden en zal handhaven. De 
Autoriteit Persoonsgegevens kan uw 
 organisatie sancties opleggen van maxi
maal 20 miljoen euro of 4% van uw wereld
wijde omzet als u zich niet aan de nieuwe 
privacywetgeving houdt.

Technische en organisatorische
maatregelen. 
Verplichtingen

Mensen moeten
controle kunnen
uitoefenen. Rechten 
van betrokkenen


