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AVG privacy
Op 28 mei 2018 zal de nieuwe privacywet Algemene Verordening  

Gegevensbescherming (AVG) ingaan. Met deze nieuwe wet 

worden de privacyrechten versterkt, zullen bedrijven nog meer 

verantwoordelijk zijn voor correcte omgang met gegevens en 

zullen de boetes bij overtreding van de wet behoorlijk fors zijn. 

Beperk uw risico’s en zorg voor een goede voorbereiding! 

Meer verantwoordelijkheid door de privacywet AVG

Het primaire doel van de AVG is het beschermen van de privacy 

grondrechten van Europese burgers. Door de komst van de AVG 

krijgen u en uw organisatie meer verantwoordelijkheid en heeft u 

de plicht om de wet na te leven. U moet goed kunnen aantonen 

dat u zich aan deze privacywet houdt. Daarom krijgt u een docu-

mentatieplicht, waarbij u moet kunnen aangeven dat u de juiste 

organisatorische en technische maatregelen heeft genomen om 

aan de AVG te voldoen.

“Beperk uw risico’s en zorg voor een goede voorbereiding!”

Wat verandert er?

•  Nu moet u de verwerkingen van persoonsgegevens melden 

bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Met de komst van de AVG 

hoeft dit niet meer;

•  Het kan zijn dat u wordt verplicht om een Privacy Impact  

Assessment (PIA) uit te voeren. Hiervoor zal de Autoriteit 

Persoonsgegevens samen met de andere Europese privacy 

toezichthouders een lijst opstellen van alle soorten verwer-

kingen, waarbij u verplicht bent een PIA uit te voeren. Controleer 

uw mogelijke verplichting voor de PIA en start met een intern 

beleid hiervoor;

•  De AVG introduceert een verplichting tot gegevensbescherming 

door ontwerp (privacy by design) waarbij u, voordat u een 

dienst of product ontwerpt, al rekening moet houden met de 

bescherming van persoonsgegevens;

•  Ook nieuw is de verplichting tot gegevensbescherming door 

standaardinstellingen (privacy by default). Hierbij moet u tech-

nische en organisatorische maatregelen nemen om ervoor te 

zorgen dat standaard alleen de persoonsgegevens verwerkt 

worden die noodzakelijk zijn voor het specifieke doel dat u wilt 

bereiken;

•  De meldplicht datalekken bestaat al in Nederland. Zodra 

de nieuwe privacywet ingaat zijn alle Europese organisaties 

verplicht om datalekken te melden.

Aanstelling Functionaris Gegevensbescherming/ Data 

Protection Officer (DPO)

De Functionaris Gegevensbescherming (FG) houdt toezicht op 

de toepassing en naleving van de Wet bescherming persoons-

gegevens (Wbp) binnen een organisatie. De wettelijke taken en 

bevoegdheden van de FG geven hem een onafhankelijke positie 

in de organisatie. Het is mogelijk een externe medewerker als 

DPO aan te stellen. De DPO moet een natuurlijk persoon zijn. 

Hofmeier kan u binnen de flexibele schil ondersteunen met een 

Data Protection Officer.

Wilt u meer weten?

De privacywet heeft vergaande effecten op elke organisatie. 

Wilt u graag meer informatie over hoe u de risico’s rondom de 

gegevensbewerking binnen uw bedrijf kunt minimaliseren? Heeft 

u ondersteuning nodig bij het inventariseren van gegevens, het 

maken van een plan omtrent de privacywet AVG binnen uw 

organisatie en implementatie hiervan? Of wilt u graag meer 

kennis opdoen over dit onderwerp? Neem dan contact op met 

sectorleider Woningcorporaties Peter van Gilst, 

p.vangilst@hofmeier.nl of 06-51 41 59 46.


