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INTRODUCTIE

De media staan er bol van: de nieuwe wetgeving rondom het verzamelen, opslaan en gebruiken van 

persoonsgebonden gegevens. In Europees verband heet de wet General Data Protection Regulation 

(GDPR), in het Nederlands is hij omgezet naar de Algemene Verordening Gegevensverwerking, 

maar het gaat om hetzelfde. Die wet is overigens al van kracht. Laat u niet wijs maken dat deze 

regeling pas in 2018 van kracht gaat worden: dan wordt er echt gehandhaafd. U moet nu echter al 

net zo zeer voldoen aan die wetgeving. Er is ‘slechts’ een overgangsperiode afgesproken vanaf dat 

de wet van kracht is geworden (mei 2016) totdat de daadwerkelijke handhaving gaat plaatsvinden, 

vanaf 25 mei 2018. Werk aan de winkel dus…

ONDERWERPEN DIE IN DIT E-BOOK O.A. AAN BOD KOMEN:

DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSVERWERKING

VERANDERINGEN EN CONSEQUENTIES VAN DE NIEUWE WETGEVING

WAT U MOET DOEN

INFORMATION GOVERNANCE

PARTIJEN EN MIDDELEN OM U HIERMEE TE HELPEN
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ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSVERWERKING

De nieuwe AVG vervangt de wet Bescherming Persoonsgegevens. Bovendien is hij direct gelinkt aan de wet Meldplicht Datalekken, 

waarbij bedrijven en organisaties elke misser op het gebied van deze wetgeving moeten melden aan de verantwoordelijke 

autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook die wet is (per januari 2016) al van kracht geworden. Sterker nog: volgens de 

AP is over het hele jaar 2016 als zo’n 5500 keer gebruik gemaakt van die meldplicht. Het ene vergrijp zwaarder dan het ander 

uiteraard. Volgens de AP is het echter slechts een topje van de ijsberg. Het zegt dus wel iets over de noodzaak om te gaan 

werken aan een betere bescherming van persoonlijke gegevens. Daarvoor is deze AVG in het leven geroepen.

Er is veel te doen over de nieuwe privacywetgeving. Terecht. Ofschoon informatie cruciaal is voor onze bedrijfsvoering, is slechts 

een derde van de bedrijven bezig met informatiemanagers en creëert toegevoegde waarde uit die informatie. Dat heeft óók 

indirect te maken met deze nieuwe wetgeving: u heeft al die informatie wel, maar kunt u er wat mee? Bovendien, als u er wat 

mee zou willen doen, moet u de eigenaren van die informatie (klanten, consumenten, ketenpartners, andere aan u gerelateerde 

bedrijven etc.) tenminste kunnen vragen om toestemming om dat te mogen doen. Dan is er namelijk niets mis mee. Daar moet 

dus orde worden geschapen in de chaos.
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VERANDERINGEN EN CONSEQUENTIES

Wat houdt de nieuwe AVG-wetgeving nu eigenlijk precies in? Wat is er veranderd ten opzichte van de toch al strenge 

privacywetgeving die we in Nederland hadden en wat moet u doen om zich er aan te (kunnen) houden? En bovenal, wat zijn de 

consequenties als u dat niet doet?

Belangrijkste verschil met de wet Bescherming Persoonsgegevens is dat het nu gaat om Europese wetgeving, die dus boven 

de nationale wetgeving is verheven. De AVG betreft bovendien een verordening, gedragen door alle lidstaten van de EU die 

deze wet móeten invoeren én handhaven. De AVG (voor Europa dus de GDPR) met alle bepalingen is daarmee direct van 

toepassing op álle lidstaten. De wet Bescherming Persoonsgegevens verdwijnt met de inwerkingtreding van deze nieuwe wet, 

want de afzonderlijke lidstaten hebben geen afzonderlijke wetgeving meer nodig op dit gebied. De verordening is bovendien een 

minimumeis. Per lidstaat mogen louter aanvullingen worden aangebracht, geen verwijdering van passages of bepalingen. Voor 

hen die deze wetgeving niet opvolgen liggen grote boetes in het verschiet. Oplopend tot 4% van de wereldwijde omzet met een 

maximum van 20 miljoen euro, net welk bedrag het hoogste uitvalt. Het is maar dat u het weet. Dat geld is even slikken en kan 

al het einde betekenen van een bedrijf, maar de imagoschade kan wellicht nog veel erger zijn. Een beursgenoteerd bedrijf dat 

op deze manier in het nieuws komt, verspeelt het vertrouwen van de consumenten. 

Ongeacht de sector of de omvang van de organisatie heeft de AVG dus een grote impact. Het betekent niet direct dat niets meer 

mag met de verzamelde gegevens, maar wel dat u tekst en uitleg moet kunnen geven over uw het hoe, wat en waarom van uw 

handelen. Er wordt transparantie geëist. Hoe kunt u echter tekst en uitleg geven als u zelf geen idee hebt?
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WAT MOET U DOEN?

INVESTEREN

U moet investeren. Investeren in mensen en middelen om erachter te komen welke persoonsgebonden gegevens u heeft, wat u 

ermee doet, waarvoor die gegevens nodig zijn, waar de hiaten liggen, waarvoor beleid ontbreekt, wat de risico’s zijn en wat de 

consequenties. Dat kost geld. Maar u verschaft zich daarmee wel een betere positie naar de wetgever, naar de markt en naar 

uw klanten. Informatie is geld waard en als u er op de juiste manier mee omgaat, kunt u daar maximaal van profiteren.

EIGENAREN EN GEBRUIKERS

Er zijn eigenaren en gebruikers van persoonsgebonden gegevens. Voor organisaties die persoonsgegevens bewerken en 

verwerken geldt na de invoering van de AVG dat veel nadruk ligt op de verantwoordelijkheid om te kunnen aantonen dat zij zich 

aan de wet houden (rekening en verantwoording). Dat lukt uiteraard alleen goed als binnen die organisatie de documentatie 

rondom de gegevensverwerking en daarvan afgeleide processen op orde is. Dat is de documentatieplicht die is gekoppeld aan 

de AVG: alles dient te worden beschreven en vastgelegd om te kunnen controleren – ook achteraf - of men zich aan de wet heeft 

gehouden. 
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HULPMIDDELEN OM AVG TE KUNNEN NALEVEN

Natuurlijk biedt de wetgever allerlei hulpmiddelen voor u om zich aan de wet te kunnen houden. De Verwerkersovereenkomst is zo’n 

(belangrijk) instrument. De Autoriteit Persoonsgegevens stelt de Verwerkersovereenkomst overigens verplicht tussen partijen die 

een overeenkomst met elkaar aangaan over werkzaamheden m.b.t. gegevensbewerking. Daarvoor is een modelovereenkomst 

samengesteld om, kort en goed, alle afspraken tussen partijen over (aard van de) gegevens, processen en handelingen rondom 

de gegevensbewerking vast te leggen. Mét daarbij wie welke verantwoordelijkheden heeft. 

E-BOOK
5



VERANDERINGEN VOOR EIGENAAR GEGEVENS

De belangrijkste reden voor de nieuwe wetgeving is gelegen in de betere bescherming voor de eigenaren van de persoonsgegevens. 

Zij krijgen hiermee meer mogelijkheden:

Voor bepaalde gevallen geldt expliciet de verplichting voor het verkrijgen van toestemming van de eigenaar om gegevens te 

mogen verwerken. 

Toestemming is niet (meer) voor de eeuwigheid. Bij veranderingen moet de eigenaar van gegevens eenvoudig zijn toestemming 

kunnen intrekken. 

De eigenaar kan bovendien eisen van een organisatie, en alle eraan gerelateerde partijen die deze gegevens hebben ontvangen, 

dat de (bewerkte) gegevens worden verwijderd. Daarmee gaat de AVG verder dan bestaande wetgeving. Het recht op verwijdering 

van gegevens bestond daarin al.

De eigenaar kan eisen dat zijn gegevens in een bepaald formaat aan hem worden aangeleverd, zodat deze te hergebruiken zijn 

door de eigenaar zelf.
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VERANDERINGEN VOOR ORGANISATIES

Voor bedrijven en organisaties die persoonsgegevens verzamelen, opslaan en bewerken is ook een aantal belangrijke 

veranderingen gekomen met de AVG: 

Er is geen meldplicht meer (naar de AP) voor organisaties die persoonsgebonden gegevens bewerken. 

Soms moet u een zogenaamde Privacy Impact Assessment (PIA) laten uitvoeren. Daarmee kunt u vooraf de (verhoogde) privacy 

risico’s van gegevensverwerking inschatten en passende maatregelen nemen. Dat is bijvoorbeeld met medische gegevens het 

geval.

Voor grotere organisaties die gegevens bijhouden van tenminste 250 personen geldt de verplichting om een Functionaris 

Gegevensbescherming aan te stellen. Die houdt toezicht op alle processen, protocollen en afspraken rondom de 

gegevensverwerking.
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CONSEQUENTIE

De consequentie van dit alles is dat u grip moet hebben op alle persoonsgebonden informatie die u in uw organisatie heeft. 

Daarvoor moet u daadwerkelijk weten wat er is en waar het is. U moet weten of en hoe die data mogelijk de organisatie verlaat 

(bijvoorbeeld door toenemende mobiliteit van uw werknemers). Ook dan moeten gegevens kunnen worden beschermd. En ten 

slotte, u moet controleren of de gegevens die u heeft, nog steeds nodig zijn voor het doel wat u daarmee voor ogen had en dat 

moet u kunnen uitleggen. Dat is in de kern waar de AVG over gaat: weten wat er is, waar het is en waarvoor het nodig is, 

is cruciaal om te kunnen voldoen aan de wet- en regelgeving. De vraag is: hoe gaat u dat doen?
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INFORMATION GOVERNANCE

Er gaat, zoals al gememoreerd, veel tijd en energie zitten (en dus geld) in het inrichten van een goede 

informatiehuishouding. Die stelt u echter wel in staat die zaken te weten die van belang zijn voor een goed 

beheer. Er zijn niet alleen risico’s, er zijn wel degelijk ook grote voordelen te behalen met zo’n goed ingerichte 

informatie-infrastructuur. Informatie heeft waarde, die moet u kunnen benutten. Echter, de waarde van die 

informatie is tegelijk gekoppeld aan de mogelijkheid die te bewaren en te (her)gebruiken. Niet alles – eigenlijk 

niets – mag zonder opgaaf van redenen tot in lengte der dagen worden bewaard. Bij persoonsgebonden 

informatie gaat het om ‘alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon’ 

(Autoriteit Persoonsgegevens). Dat kan om een breed spectrum aan gegevens gaan: uiteenlopend van NAW- 

tot medische of financiële gegevens en van een IP-adres tot BSN-nummer. Het spectrum kan bovendien in de 

tijd veranderen, want met de voortschrijdende technologie wordt het steeds vaker mogelijk specifieke gegevens 

tot een individu of rechtspersoon te herleiden. Iets wat nu nog niet kan, kan wellicht over 5 jaar wel tot de 

identiteit van een persoon leiden. Om het nog complexer te maken: diverse typen gegevens zijn gebonden aan 

uiteenlopende richtlijnen v.w.b. de bewaartermijnen. Sommige documenten, bijvoorbeeld facturen, mogen na 

7 jaar vernietigd worden. Een sollicitatie met cv moet echter al na 2 jaar worden vernietigd. Om daarop grip 

te kunnen houden, is het van belang regels op te stellen en erop toe te zien dat die worden nageleefd. Dat 

samenspel heet Information Governance. 
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WAT MOET U OP ORDE HEBBEN?

Niet alleen moeten de gegevens afdoende worden beschermd, ook uw medewerkers moeten zich ervan bewust worden wat de 

consequenties (kunnen) zijn van verkeerd gebruik of onzorgvuldigheid in hun handelen. Dat bewustzijn kan nog wel een extra 

zetje gebruiken, zo blijkt uit de diverse missers die we vernemen in de media. Regelmatig controleren of regels nog worden 

nageleefd is daarin cruciaal. Het gaat ook een beetje om ‘de pakkans’. Die controles kunnen eventueel door een externe 

specialist worden gedaan. Het gaat niet om Big Brother, maar het geeft iedereen het goede gevoel dat er alles aan wordt gedaan 

om informatie veilig te bewaren en te gebruiken. 

1

De informatiegestuurde organisatie wil vertrouwen uitstralen en dat kan alleen als zij het goede voorbeeld geeft. Zelf op de 

juiste manier met informatie omgaan is daarin cruciaal. Niet alles is voor alle ogen bedoeld. Misbruik ligt altijd op de loer en 

de gelegenheid maakt de dief. Houd daar dus rekening mee met de inrichting van de informatie-infrastructuur en wijs daar 

de medewerkers op. Dat schept ook vertrouwen naar uw klanten en de rest van de buitenwereld.

2
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WAT MOET U OP ORDE HEBBEN?

Informatie in een organisatie dient afgestemd op en dienstbaar te zijn aan strategie, structuur, processen en architectuur. Het 

verspreid voorkomen van informatie binnen de diverse business units van de organisatie om die apart te kunnen bedienen, is de 

snelste weg naar chaos. Iedereen moet ervan overtuigd zijn dat er één weg is die naar het gewenste resultaat leidt: commitment 

van alle medewerkers. Iedereen moet hetzelfde doel voor ogen hebben en houden.

3

Het op de juiste wijze gebruiken van informatie en het delen van de extra informatie dan wel de waarde die daaruit voortkomt, 

vormt de basis van succes. Niemand kan het in zijn eentje. De overtuiging dat het juist beter gaat wanneer alles wordt 

gedeeld, is echter nog niet zo ingeburgerd. In protectionisme van de ‘eigen business’ schuilt nog een serieus gevaar op 

onvolledig gebruik dan wel misbruik van informatie. Het moet in het hele bedrijf zitten ingebakken om kennis en informatie 

te delen en het is aan u om die gezamenlijke doelstelling uit te dragen.

4
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ER ZIJN PARTIJEN EN MIDDELEN OM U TE HELPEN

Nu hoeft u niet alles zelf te bedenken of uit te voeren. Er zijn voldoende partijen en middelen om u daarbij te helpen en de 

klus (deels geautomatiseerd) te klaren. Acanthis heeft bijvoorbeeld een versie beschikbaar van haar documentmanagement 

systeem DocBase, DocBase Certified. Alle in DocBase opgeslagen gegevens kunt u dan volgens een van tevoren vastgesteld 

bewaar- en vernietigproces volgen. Ook op gegevens in andere systemen waar DocBase mee gekoppeld wordt, kan DocBase 

Certified het beheerregime handhaven. Daarmee bent u al een heel eind op weg naar een effectieve (interne) handhaving 

van de AVG. 

DocBase Certified houdt niet alleen grip op het bewaren en beheren, maar ook op het tijdig vernietigen van gegevens wanneer 

een bewaartermijn verstreken is. Het risico om gegevens te lang te bewaren wordt groter, doordat we steeds meer opslaan 

maar vooral ook doordat er steeds meer regelgeving komt omtrent de opslag en het bewaren van (gevoelige) informatie. Die 

hoeveelheid gevoelige informatie groeit bovendien met de dag en raakt steeds meer verspreid in uw organisatie. En zelfs 

daarbuiten doordat u niet alleen werkt en uw medewerkers steeds mobieler worden. U heeft een adequaat hulpmiddel nodig 

om ‘in control’ te blijven.
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BEGIN BIJ HET BEGIN

Als u niet wilt dat de AVG voor u de nieuwe Millenniumbug wordt: begin bij het begin en werk stap voor stap verder. Maak 

allereerst een plan om meer inzicht te krijgen in de informatie die u binnen uw organisatie heeft en wat daarmee gebeurt. 

Aan de hand daarvan kunt u redelijk goed bepalen welke risico’s u loopt in het kader van de AVG en welke maatregelen 

dus nodig zijn om die te voorkomen. Keulen en Aken zijn ook niet op één dag gebouwd, dus maak een stappenplan om 

zaken gefaseerd aan te pakken. Dan blijft u ‘in control’ en houdt u overzicht. Belangrijkste onderdeel van elk veranderplan: 

iedereen moet erachter staan!

Als u dit in het juiste tempo en met de juiste mensen doet, krijgt u het gewenste resultaat. Het structureren van informatie 

en -stromen, het maken van afspraken over hoe met die informatie om te gaan en medewerkers op te voeden in dezelfde 

overtuiging betekent minder risico’s en kleinere kans op boetes. Bovendien zult u zien dat er lagere opslagkosten zijn en 

dat informatie beter wordt gedeeld. Dat laatste is dan weer goed voor de business.
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Acanthis biedt modulair opgebouwde oplossingen voor een adequate 

en weldoordachte informatie-infrastructuur. Oplossingen die u ervan 

verzekeren dat u volledig compliant aan geldende wet- en regelgeving 

bent en de toekomst met vertrouwen tegemoet kunt zien. Geen duur 

maatwerk, maar gewoon een passende (en werkende!) oplossing.

Acanthis Document Solutions B.V.

www.acanthis.com

0184 - 67 75 11

HULP OF MEER WETEN?

https://www.acanthis.com/contact

