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Inleiding  
 
 
AVG: Wat moet JIJ ermee?   
 

Van iedereen die gebruikmaakt van internet en apps worden de hele dag door gegevens 
verzameld. Bescherming van persoonsgegevens is een grondrecht van elke burger. 
Persoonsgegevens zijn eigendom van de persoon over wie de gegevens gaan. Het 
algemene uitgangspunt van privacywetgeving is: je mag alleen persoonsgegevens 
verwerken als dat verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld en een 
wettelijke grondslag hebt. Daarnaast moet jouw manier van verwerken voldoen aan de 
actuele wet- en regelgeving. 
 
Vanaf 25 mei 2018 geldt binnen Europa nieuwe privacywetgeving: Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). Internationaal is de AVG beter bekend als GDPR: General 
Data Protection Regulation. De AVG/GDPR vervangt de huidige Wet bescherming 
persoonsgegevens (Wbp) die sinds 1995 geldt. Toen internet nog iets heel nieuws was en 
zoekmachines nog niet bestonden. De AVG is aangepast aan ons digitale tijdperk.  
 
De AVG versterkt het privacy-grondrecht van burgers. Vanaf 25 mei krijg jij als burger meer 
zeggenschap over je eigen persoonsgegevens. Als ondernemer ben je vanaf dan verplicht 
om in kaart te brengen welke persoonsgegevens van anderen je verwerkt en met welk doel.  
 
Voor alle organisaties - groot, klein, zzp - geldt de verantwoordingsplicht. Als de 
toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens je vraagt om aan te tonen dat jij aan de 
nieuwe privacyregels voldoet, dan moet je dit direct (!) kunnen aantonen. Bij overtreding 
van de wet gelden serieuze boetes.  
 
Maar moet JIJ er als goedwillende zzp’er ook iets mee? 
Ook als je altijd al vertrouwelijk omgaat met persoonsgegevens? 
En geen spammer bent of persoonsgegevens verzamelt om te verkopen? 
 

Ja! 
Want ook jij verwerkt persoonsgegevens, zoals contactgegevens van opdrachtgevers en je 
netwerk. Dus ook voor jou geldt de verantwoordingsplicht. 
 
In deze handleiding lees je wat jij als zelfstandig professional in ieder geval moet regelen 
om aan de nieuwe privacyregels te voldoen. Op internet is hierover veel informatie te 
vinden, maar verspreid over verschillende sites en webpagina’s. En niet altijd toegesneden 
op de zzp’er. Daarom hebben wij alle relevante informatie voor je verzameld en op een rijtje 
gezet. Doe er je voordeel mee!  
 
 

Namens het bestuur van Tekstnet, 
Janine Scheper 
vicevoorzitter 
 
Dit is de actuele tekstversie, aanvullingen t.o.v. tekstversie 18.04.18 zijn verwerkt in rood. 
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AVG-handleiding voor leden van Tekstnet  
 
Deze handleiding is met zorg samengesteld uit diverse betrouwbare bronnen. De inhoud is zoveel 
mogelijk afgestemd op zelfstandige professionals zoals Tekstnet-leden. Dus op zzp’ers en kleine 
organisaties die niet als kernactiviteit hebben om individuen op grote schaal te volgen of 
persoonsgegevens te verzamelen om te verkopen. En die niet op grote schaal bijzondere 

persoonsgegevens verwerken.  
 
Wat je in deze handleiding leest moet je in ieder geval regelen om op 25 mei 2018 aan de nieuwe 
privacyregels te voldoen.  
 
 

1. Begin bij de basis 
 
Op de site www.autoriteitpersoonsgegevens.nl staat heel veel informatie. Alles wat je wilt weten kun 
je op die site vinden, maar het staat wel verspreid over diverse documenten en vele webpagina’s. 
Dat bemoeilijkt het zoeken, zeker als je geen concrete vraag formuleert. Bovendien is de informatie 
voor iedereen bestemd: voor organisaties die op grote schaal uiteenlopende data verzamelen en 
verkopen voor marketingdoeleinden tot en met de zzp’er die een beperkt aantal gegevens bewaart 
voor eigen gebruik.  
 

Vier links naar basisinformatie over de AVG 
 

Door de bomen het bos blijven zien lukt beter als je begint met de basisinformatie achter 
onderstaande links. En daarna weer verder leest in deze handleiding.  
 

1. Infographic visualiseert de nieuwe privacyregels op hoofdlijnen: De AVG in een notendop 
 

2. Nieuw is de verantwoordingsplicht van de verwerkingsverantwoordelijke. Lees na de 
introductie ook het antwoord op de vraag die eronder staat: Hoe voldoe ik aan de 
verantwoordingsplicht?  

 
3. Download het 10-stappenplan van de Autoriteit Persoonsgegevens (tip: negeer de vele links 

in dit bestand nog even): In 10 stappen voorbereid op de AVG 

 
4. Vul de vragen in van de interactieve tool ‘AVG-regelhulp’ om een advies op maat te krijgen 

over wat jij nog moet doen om aan de nieuwe privacyregels te voldoen: tool AVG-regelhulp  
 

 
2. Wanneer mag je persoonsgegevens verwerken? 
 
Onder de AVG wordt onder persoonsgegevens verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde 
of identificeerbare persoon. Dus alle gegevens die direct of indirect of in combinatie met elkaar tot 
een natuurlijke persoon te herleiden zijn. Gegevens van overleden personen of gegevens van 
organisaties zijn geen persoonsgegevens.  
 
Dat kunnen zowel niet-anonieme persoonsgegevens zijn als pseudo-anonieme gegevens die niet 

meteen tot een persoon te herleiden zijn, maar wel individualiseerbaar zijn (zoals een klantnummer 
of opdrachtnummer). Anonieme gegevens waarbij identificatie niet mogelijk is of niet mogelijk kan 
worden gemaakt, zijn geen persoonsgegevens en vallen dus buiten de AVG. 
 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/avg_in_een_notendop.pdf
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/verantwoordingsplicht
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/2017-11_stappenplan_avg_online_v2.pdf
https://rvo.regelhulpenvoorbedrijven.nl/avg/#/welkom


   Handleiding voorbereiding op AVG , Tekstnet  mei 2018      5 
 

Onder verwerking van persoonsgegevens verstaat de toezichthouder iedere handeling die 

betrekking heeft op persoonsgegevens, dus vanaf het verzamelen en opslaan ervan tot en met het 
verwijderen. Maar ook inzien, ophalen en andere dingen die je kunt doen met persoonsgegevens.  
 
Onder de AVG mag je alleen persoonsgegevens verwerken als je daarvoor een zogeheten 
wettelijke grondslag hebt. Er zijn drie typen persoonsgegevens en voor elk type gelden andere 
privacyregels: gewone persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens.  

 

2.1 ‘Gewone’ persoonsgegevens verwerken 
 

Waarschijnlijk verwerk jij als tekstprofessional alleen ‘gewone’ persoonsgegevens, zoals:  
 

 Naam 

 Adresgegevens 

 E-mailadres 

 Geboortedatum 

 Locatiegegevens 

 IP-adres 

 Foto’s 

 Camerabeelden 

 Cookies (omdat identificatie daarvan mogelijk gemaakt kan worden)  
 
Je mag deze gewone persoonsgegevens verwerken wanneer de verwerking op minimaal één van 
onderstaande 6 wettelijke grondslagen te baseren is: 
 

 Je hebt toestemming gekregen van betrokkene. 

Bijvoorbeeld: iemand meldt zich aan voor jouw digitale nieuwsbrief en jij voegt het mailadres 
toe aan jouw nieuwsbrief-mailinglijst (in dit specifieke voorbeeld moet je de aanmelder wel 
vooraf wijzen op jouw privacyverklaring en je mag de toestemmingsvraag niet verstoppen, 
zie 4: actie 6). 
 

 Er zijn vitale belangen mee gediend.  

Bijvoorbeeld: je mag gegevens vastleggen in een noodsituatie, bijvoorbeeld bij reanimatie.  
 

 Het betreft een wettelijke verplichting.  

Bijvoorbeeld: banken zijn verplicht om een kopie van je identiteitsbewijs te maken en te 
bewaren. 
 

 Je hebt een overeenkomst gesloten met betrokkene.  

Bijvoorbeeld: jij krijgt een opdracht en slaat de contactgegevens van de opdrachtgever op 
voor eigen gebruik, als dit nodig is om de overeenkomst uit te kunnen voeren.  
 

 Het is nodig voor het algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag. 

Bijvoorbeeld: de gemeente plaatst een camera in de openbare ruimte en bewaart en bekijkt 
het beeldmateriaal om de veiligheid van burgers te kunnen waarborgen. 
 

 Er is sprake van gerechtvaardigd belang. 

Bijvoorbeeld: de betreffende verwerking is noodzakelijk om je reguliere bedrijfsactiviteiten te 
kunnen verrichten.  
 

Je kunt je op deze laatste grondslag beroepen als je aan drie voorwaarden voldoet: 
1. je hebt een gerechtvaardigd belang; 
2. de verwerking is noodzakelijk om dit gerechtvaardigde belang te behartigen; 
3. je hebt jouw belangen afgewogen tegen die van betrokkene(n) en die belangenafweging 

valt niet ten nadele van betrokkene(n) uit of je hebt voldoende maatregelen genomen om 
de belangen van de betrokkene(n) te beschermen. 
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2.2 Bijzondere en strafrechtelijke persoonsgegevens verwerken 
 

Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die door hun aard bijzonder gevoelig zijn. Zoals 
gezondheidsgegevens, genetische gegevens en persoonsgegevens waaruit iemands ras, politieke 
opvatting of religie af te leiden is. Strafrechtelijke persoonsgegevens zijn altijd gevoelig van aard.  
 
De verwerking van bijzondere persoonsgegevens en strafrechtelijke persoonsgegevens is 
verboden. Tenzij je je kunt beroepen op een specifieke wettelijke uitzondering én daarnaast op 
minimaal één van de zes wettelijke grondslagen voor het verwerken van ‘gewone’ 
persoonsgegevens (zie hierboven bij 2.1). 
 
 

3. Ben jij de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker? 
 
De AVG maakt onderscheid tussen 2 rollen:  
 

 De verwerkingsverantwoordelijke bepaalt waarom, hoe en welke gegevens worden 

verwerkt en moet voldoen aan alle eisen van de privacywet. Ook als hij bepaalde 
verwerkingen uitbesteedt aan een derde partij - de verwerker - blijft de 
verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk voor hoe met de persoonsgegevens wordt 
omgegaan. 
 

 De verwerker verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van een 

verwerkingsverantwoordelijke en gebruikt de gegevens niet voor eigen doeleinden. Zoals 
jouw boekhouder die bankgegevens van jouw klanten verwerkt.   

 
4. Dit moet jij als verwerkingsverantwoordelijke regelen  
 
Waarschijnlijk ben je zelf de verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens die je in het 
kader van jouw eigen onderneming verzamelt, bewaart en gebruikt. In dat geval heb jij de 
verantwoordingsplicht. Als de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens je daarom vraagt, moet 
jij direct kunnen aantonen dat jij aan de AVG-regels voldoet. Oftewel: ‘compliant’ bent aan de AVG.  
 
Al is de kans heel erg klein dat jij al in 2018 aan de beurt bent voor een dergelijke controle, lang 
uitstellen van onderstaande acties is niet verstandig. Dit zijn de organisatorische en technische 
maatregelen die je moet nemen om aan de nieuwe privacyregels te voldoen: 
 
ACTIE 1. INVENTARISEER PERSOONSGEGEVENS 

ACTIE 2. REGISTREER ALLE STRUCTURELE VERWERKINGEN 

ACTIE 3. CHECK OF JE VOLDOET AAN ALLE PRIVACYBEGINSELEN 

ACTIE 4. WEES VOORBEREID OP DE NIEUWE RECHTEN VAN BETROKKENEN  

ACTIE 5. VOLDOE AAN DE STRENGERE EISEN VOOR TOESTEMMING 

ACTIE 6. STEL EEN PRIVACYVERKLARING OP 

ACTIE 7. ZORG VOOR PASSENDE BEVEILIGING 

ACTIE 8. (EVT.) SLUIT EEN VERWERKERSOVEREENKOMST AF 
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Aan de slag met… 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ACTIE 1. INVENTARISEER PERSOONSGEGEVENS 
 
Breng in kaart welke persoonsgegevens jij voor jouw eigen bedrijf verwerkt en op welke manier je 
dat doet.  
 
Stel jezelf de volgende vragen: 

 
1. Welke gegevensstromen zijn er? 

Bijvoorbeeld: klantenadministratie, debiteuren- en crediteurenadministratie, verwerking van 
gegevens via online communicatiemiddelen en mobiele apparaten. 

 
2. Per gegevensstroom: welke persoonsgegevens verwerk je? 

Bijvoorbeeld: contactgegevens, financiële gegevens, pasfoto’s of ander beeldmateriaal. 
 

3. Heb je al deze persoonsgegevens ook echt nodig? 
Je mag niet meer persoonsgegevens verwerken dan strikt noodzakelijk is voor het doel van 
je verwerking. Bewaar je bepaalde gegevens alleen omdat jij dat handig vindt, dan is die 
verwerking waarschijnlijk in strijd met de privacywet. 
 

4. Hoe en waar bewaar en beheer je persoonsgegevens? 

Bijvoorbeeld: in een fysiek archief, in de cloud, op een interne server, welke 
koppelingen/uitwisselingen tussen systemen zijn er. 

 
5. Per opslag- en beheersysteem: wie hebben toegang tot de persoonsgegevens? 

Inventariseer welke personen - intern en extern - toegang hebben en toegang mogen 
hebben tot de persoonsgegevens. Bijvoorbeeld: jouw boekhouder.  

 
6. Hoelang bewaar je persoonsgegevens? 

In de AVG staan geen concrete bewaartermijnen genoemd. Het uitgangspunt is dat je 
persoonsgegevens niet langer mag bewaren dan noodzakelijk is voor het doel van je 
verwerking. Hoe lang je gegevens mag bewaren, verschilt dus per geval. 

 
    

Aan de slag met… 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ACTIE 2. REGISTREER ALLE STRUCTURELE VERWERKINGEN 
 
Onderdeel van jouw verantwoordingsplicht is dat je alle structurele verwerkingen van 
persoonsgegevens registreert. Je moet een register van verwerkingsactiviteiten opstellen en 

bijhouden. Je kunt dit verwerkingsregister ook nodig hebben als betrokkenen hun gegevens willen 
wijzigen of verwijderen; dit moet jij dan doorgeven aan alle organisaties waarmee jij hun gegevens 
eventueel deelt. 
 
Je mag zelf weten hoe je het verwerkingsregister opstelt. Dat kan bijvoorbeeld in een Excel-sheet 
(zie voorbeeld hieronder). De AVG schrijft wel voor welke informatie je in het register moet 
vastleggen als verwerkingsverantwoordelijke of verwerker van persoonsgegevens. Je moet het 
register direct kunnen laten zien, zodra de Autoriteit Persoonsgegevens je erom vraagt. 
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Verplichte informatie die je in het register verwerkingsactiviteiten moet opnemen: 
 

 naam en contactgegevens van: 

o jouzelf als professional, jouw organisatie of de vertegenwoordiger daarvan; 

o eventuele andere organisaties met wie je gezamenlijk de doelen en middelen van de 

verwerking hebt vastgesteld; 

o eventueel de functionaris voor de gegevensbescherming (FG); aanstellen van een 

FG is alleen verplicht voor organisaties die vanuit hun kernactiviteiten op grote 

schaal individuen volgen, op grote schaal bijzondere gegevens verwerken, 

overheidsinstanties en publieke organisaties; 

o eventuele andere internationale organisaties waarmee je persoonsgegevens deelt. 

 de doelen waarvoor je de persoonsgegevens verwerkt. Bijvoorbeeld voor direct marketing 

of om iets op te sturen per post of mail; 

 beschrijf de categorieën van betrokkenen van wie je gegevens verwerkt, welke groepen 

personen zijn dat. Bijvoorbeeld opdrachtgevers of leveranciers; 

 beschrijf de categorieën van persoonsgegevens die je verwerkt, de soorten gegevens. 

Bijvoorbeeld: NAW-gegevens, telefoonnummers, IP-adressen; 

 vermeld bij de persoonsgegevens altijd de maximale bewaartermijn (geldt er geen 

wettelijke bewaartermijn, bepaal de termijn dan zelf); 

 beschrijf de categorieën van ontvangers aan wie je persoonsgegevens verstrekt, de 

interne en externe groepen ontvangers; 

 deel je de persoonsgegevens met een land of internationale organisatie buiten de EER 

(Europese Economische Ruimte), noteer dit ook in het register; onder de AVG gelden extra 

eisen voor doorgifte van persoonsgegevens buiten de EER, dus voor alle landen buiten de 

EU, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein;  

 geef een algemene beschrijving van de technische en organisatorische 

beveiligingsmaatregelen die je hebt genomen om de gegevens te beschermen. 

 

Voorbeeld Register verwerkingsactiviteiten (Excel-sheet)   
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Aan de slag met… 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ACTIE 3. CHECK OF JE VOLDOET AAN ALLE PRIVACYBEGINSELEN 
 
De basisbeginselen wijzigen onder de AVG niet. Wat onder de AVG anders is, is dat jij als 
verwerkingsverantwoordelijke moet kunnen aantonen dat je aan alle privacybeginselen voldoet 
(verantwoordingsplicht). 
 
Hieronder de belangrijkste privacybeginselen op een rij, sommige zijn al eerder genoemd: 
 

1. Je mag alleen persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn om het doel van jouw 

verwerking te kunnen bereiken = dataminimalisatie.  

2. Iedere verwerking dient een doel te hebben en dat doel moet zijn omschreven, bijvoorbeeld 

in de privacyverklaring (zie: actie 6).  

3. Verwerken of gebruiken van de persoonsgegevens mag niet in strijd zijn met of buiten het 

bepaalde doel.  

4. Voor het verwerken van persoonsgegevens voor het bepaalde doel is een wettelijke 

grondslag nodig (zie 2: Wanneer mag je persoonsgegevens verwerken?).  

5. Je mag bijzondere persoonsgegevens niet zomaar verwerken, zoals gegevens over 

etnische afkomst, politieke gezindheid of strafrechtelijke gegevens. 

6. Je hebt informatieplicht, dus moet betrokkenen vooraf helder informeren over welke 

persoonsgegevens je voor welk doel verwerkt, hoe je de gegevens gebruikt en of je deze 

gegevens aan derden verstrekt (zie: actie 6).  

7. Je moet de persoonsgegevens up-to-date houden. 

8. Je moet passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen nemen om de 

persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, corruptie of verlies. 

Passend = afgestemd op het risico dat betrokkenen lopen (zie: actie 7).  

9. Je hebt een meldplicht voor datalekken of beveiligingsincidenten. Zijn er 

persoonsgegevens verloren gegaan of kunnen zij toegankelijk zijn (geweest) voor 

onbevoegden? Meld dat binnen 72 uur bij de Autoriteit Persoonsgegevens!  

Ook moet je nagaan of de getroffen personen geïnformeerd moeten worden over het datalek 

of niet. Alle beveiligingsincidenten waarbij persoonsgegevens betrokken zijn moet je ter 

verantwoording registreren, dus ook de incidenten die je niet aan de Autoriteit 

Persoonsgegevens of betrokkene(n) hoeft te melden. Inclusief de maatregelen die je neemt 

en de afwegingen die je daarbij maakt.  

 

De meldplicht geldt niet als het onwaarschijnlijk is dat het datalek een risico inhoudt voor de 

rechten en vrijheden van de getroffen personen.  
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11. Worden de gegevens (deels) verwerkt door een andere organisatie - de verwerker - dan 

ben jij als verwerkingsverantwoordelijke verplicht om daarmee een verwerkersovereenkomst 

te sluiten (zie: actie 8).  

12. Als je persoonsgegevens uitwisselt met een derde partij die de persoonsgegevens ook 

voor eigen doeleinden gebruikt, dan zijn jullie allebei de verwerkingsverantwoordelijke. In dat 

geval moet je afspraken vastleggen over:  

a. Hoe gaan jullie om met de persoonsgegevens? 

b. Hoe gaan jullie om met verzoeken van betrokkenen? 

c. Wie heeft welke verantwoordelijkheid? 

d. Wie informeert de betrokkenen?  

 
 

Aan de slag met… 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ACTIE 4. WEES VOORBEREID OP DE NIEUWE RECHTEN  
 
Betrokkenen waarvan jij persoonsgegevens verwerkt, krijgen onder de AVG een uitgebreider 
informatierecht en extra rechten.  
 
1. Uitgebreider informatierecht onder de AVG 

 
Informeren en toestemming vragen om gegevens te delen 
 
Stiekem bezoekersgegevens van een website verzamelen en doorverkopen, dat mag niet zomaar 
meer. Verzamel je op legale wijze persoonsgegevens en wil je die data delen met derde partijen? 
Informeer de eigenaren van die gegevens dan over de ‘categorieën’ derde partijen waarmee je hun 
gegevens wilt delen en zorg voor een wettelijke grondslag (zie blz. 5). Bijvoorbeeld: vraag expliciet 
om toestemming. Dit geldt ook als je reclame van derden aan je eigen klanten wilt sturen.  

 
Personen informeren van wie je gegevens via derden kreeg 
 
Krijg jij persoonsgegevens via een derde partij? Ook dan moet je de betrokkenen informeren over 
wat je met hun gegevens gaat doen. Het kan in de praktijk heel lastig zijn om aan deze 
informatieplicht te voldoen. Bijvoorbeeld omdat je geen contactgegevens van deze mensen hebt. 
Voor gegevens die je via derden krijgt vervalt de informatieplicht in een aantal specifieke situaties.  
 
 
2. Extra rechten van betrokkenen onder de AVG 

 

 Inzagerecht van hun persoonsgegevens; na een verzoek tot inzage moet je als 

verwerkingsverantwoordelijke binnen vier weken een overzicht met de betreffende 

gegevensverwerkingen verstrekken (te verlengen met 3 maanden bij een complex verzoek).  

 Correctierecht van hun persoonsgegevens; dit houdt in dat betrokkenen jou mogen vragen 

om hun persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen; jij 

moet op het verzoek binnen vier weken reageren. 

 Recht op gegevenswissing om het bestaande recht op vergetelheid in een online 

omgeving te versterken; verzoek tot verwijdering van gegevens die bijvoorbeeld niet meer 

https://www.declercq.com/kennisblog/item/persoonsgegevens-verkregen-derden/
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relevant zijn of onrechtmatig verkregen zijn; je moet de verwijdering van gegevens ook 

doorgeven aan alle bedrijven die deze gegevens via jou hebben verkregen. 

 Recht op gegevensoverdracht of dataportabiliteit; betrokkene mag vragen om zijn digitaal 

verwerkte persoonsgegevens in een standaardformaat (‘een gestructureerde, gangbare en 

machinaal leesbare vorm’) te krijgen en eventueel overdragen aan een ander. 

 Bezwaarrecht wegens bijzondere persoonlijke omstandigheden; betrokkene mag 

wegens bijzondere persoonlijke omstandigheden bezwaar maken tegen de verwerking van 

persoonsgegevens.  

 Bezwaarrecht tegen geautomatiseerde besluitvorming zonder tussenkomst van een 

persoon. 

 Recht om te klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (dit recht moet je ook expliciet 

vermelden in je privacyverklaring).  

  
 

Aan de slag met… 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ACTIE 5. VOLDOE AAN DE STRENGERE EISEN VOOR TOESTEMMING 

 
De AVG stelt strengere eisen aan gegevensverwerking die is gebaseerd op toestemming van de 
betrokkenen, zoals het sturen van direct mails. Nieuw is onder andere dat je moet kunnen aantonen 
dat je de toestemming op een geldige manier hebt gevraagd en gekregen.  
 
Check of jouw manier van toestemming krijgen overeenkomt met de aangescherpte regels.  
 
Bestaande klant?  

Je mag zonder toestemming digitale ‘reclame’ sturen 
 
Je mag jouw eigen, bestaande klanten digitale direct marketing sturen met aanbiedingen voor 
andere, vergelijkbare producten of diensten. Bijvoorbeeld per e-mail, sms of app. Jouw klanten 
hoeven daarvoor niet eerst toestemming te geven. Wél moeten ze zich gemakkelijk en gratis bij elk 
bericht dat je stuurt kunnen afmelden voor vervolgberichten. 
 
Iemand is pas een bestaande klant, als sprake is van een ‘koopovereenkomst’, waarin jij verplicht 
bent of was om iets te leveren en de klant verplicht is of was om daarvoor te betalen. 
 
Geen bestaande klant?  

Je moet toestemming vragen voor het sturen van digitale ‘reclame’ 
 
Iemand die nog geen klant is mag je alleen aanbiedingen of reclame mailen, sms-en of appen als 
de persoon daarvoor toestemming geeft. Dat geldt ook voor mensen die zich aanmelden voor jouw 
nieuwsbrief of bijvoorbeeld een enquête invullen, maar nog nooit zaken met jou hebben gedaan en 
dus nog geen klant zijn. 
 
Toestemming moet ‘vrij’, ‘specifiek’, ‘geïnformeerd’ en ‘ondubbelzinnig’ zijn 
 
Persoonsgegevens gebruiken die voor andere doeleinden zijn verzameld mag alleen als de 
persoon in kwestie daar expliciet toestemming voor geeft. Volgens de richtlijnen van de AVG moet 
die vraag om toestemming duidelijk en begrijpelijk zijn, moet de persoon snappen waarvoor hij 
toestemming geeft en moet hij die toestemming ook weer kunnen intrekken. 
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 Vrije toestemming  

Iemand moet vrij zijn om toestemming te geven, maar ook om deze te weigeren of in te 
trekken. Weigert iemand toestemming te geven? Dan mag dat er bijvoorbeeld niet toe leiden 
dat je deze persoon een dienst weigert. 

 

 Specifieke toestemming 
Dit betekent dat er geen twijfel over mag bestaan voor welk specifiek gebruik van de 
gegevens iemand toestemming heeft gegeven. Het moet bijvoorbeeld duidelijk zijn welke 
gegevens je voor reclame/direct marketing wilt gebruiken.  
 

 Ondubbelzinnige toestemming 

Er moet sprake zijn van een duidelijke actieve handeling van de betrokkene. Bijvoorbeeld 
een (digitale) schriftelijke of een mondelinge verklaring. Het moet de betrokkene in elk geval 
volstrekt helder zijn dát hij of zij toestemming verleent. Je mag niet uitgaan van het principe 
‘wie zwijgt, stemt toe’. Het is dus ook niet toegestaan om vakjes al standaard aan te vinken, 
dat moet de betrokkene doen. 

 

 Geïnformeerde toestemming 

Je moet mensen, voordat zij toestemming geven, in begrijpelijke taal informeren over de 
verwerking van hun persoonsgegevens. Omschrijf open, transparant en op een 
overzichtelijke manier waarvoor je hun gegevens gaat gebruiken, zodat zij ook echt weten 
waarvoor zij toestemming geven.  
 
Vraag je de toestemming tegelijk met het verzoek om bijvoorbeeld een overeenkomst te 
accepteren? Of tegelijk met een specifieke aanvraag van informatie? In dat geval moet je 

voor beide doelen apart toestemming vragen. Zoals in het voorbeeld hieronder: een aparte 
‘opt-in’ om toestemming te vragen voor het sturen van direct mails voor 
marketingdoeleinden. 
 

 
 
Verleende toestemming moet eenvoudig in te trekken zijn  
 
Mensen die toestemming hebben gegeven, moeten die kunnen intrekken via elk e-mail, sms of app 
die je verstuurt. De toestemming intrekken moet gratis zijn en net zo gemakkelijk zijn als het geven 
van toestemming. Het is dus verboden om mensen alleen de mogelijkheid te bieden hun 
toestemming per post of telefoon in te trekken. 
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Jij moet kunnen bewijzen dat iemand toestemming heeft gegeven  
 
Je moet kunnen bewijzen dat je daadwerkelijk toestemming hebt gekregen. Dit is onderdeel van de 
verantwoordingsplicht die je onder de AVG hebt. Om geldige toestemming aan te tonen, is het 
essentieel dat je kunt laten zien op basis van welke informatie iemand toestemming heeft gegeven. 
Alleen de toestemming zelf vastleggen is niet voldoende als bewijs. 
 
Lees het antwoord op de vraag: Hoe kan ik aantonen dat ik toestemming heb ontvangen? 
 

 

Aan de slag met… 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ACTIE 6. STEL EEN PRIVACYVERKLARING OP 

 
Je bent verplicht om betrokkenen voorafgaand aan de verwerking duidelijk te informeren over de 
verwerking van hun persoonsgegevens. Een praktische manier om dat te doen is via een 
privacyverklaring of privacy statement op jouw website. In andere communicatie met betrokkenen 
kun je dan naar je site verwijzen om hen over jouw privacybeleid te informeren. 
 

De onderwerpen die je in jouw privacyverklaring beschrijft komen deels overeen met de 
onderwerpen in jouw register van verwerkingsactiviteiten (zie: actie 2).  
 
Betrokkenen moeten vooraf helder geïnformeerd worden over: 
 

 De identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke. 

 De categorieën persoonsgegevens die je verwerkt. 

 Op welke wettelijke grondslag(en) je deze categorieën verwerkt; geef aanvullende informatie 

als je verwerkt op basis van de grondslagen Toestemming en/of Gerechtvaardigd belang.  

 Jouw doelen, licht per categorie toe waarom je deze gegevens verwerkt.  

 De bewaartermijnen of bewaarcriteria die je hanteert. 

 Hun rechten met betrekking tot jouw verwerking; noem hier ook het recht van de betrokkene 

om een klacht in te dienen over jouw (wijze van) verwerking bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens. 

 De bron waar persoonsgegevens vandaan komen en of verstrekking daarvan verplicht is en 

wat de gevolgen zijn als deze niet verstrekt worden. 

 Of je persoonsgegevens gebruikt voor profilering en zo ja, op welke wijze doe je dat.  

 Of je gegevens deelt met externe ontvangers en zo ja, met welke categorieën. 

 Indien je gegevens doorgeeft aan partijen buiten de EER: welke maatregelen tref je om 

rechtmatig gebruik ervan te waarborgen. 

 Vermeld expliciet dat iedereen die een klacht heeft over het gebruik van zijn 

persoonsgegevens, het recht heeft om deze klacht in te dienen bij de nationale 

toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.  

 Aanvullende informatie over privacy die je zelf nog kwijt wilt. Bijvoorbeeld over jouw 

organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen. Of dat je een 

verwerkingsovereenkomst sluit met externe verwerkers van persoonsgegevens. 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/verantwoordingsplicht#ben-ik-verplicht-om-een-register-van-verwerkingsactiviteiten-op-te-stellen-6101


   Handleiding voorbereiding op AVG , Tekstnet  mei 2018      14 
 

Tip!  
 
Gratis tool: privacyverklaring AVG opstellen 
 
Op de site veiliginternetten.nl kun je snel en gratis je eigen AVG-privacyverklaring genereren. Je 
beantwoordt stapsgewijs alle vragen die relevant zijn voor de AVG. Jouw antwoorden worden 
verwerkt in een privacyverklaring die je kunt downloaden als pdf of txt-bestand. Of je kopieert de 
tekst in Word om hem verder te bewerken en in jouw eigen stijl op te maken.  
 
Op de site staat: veiliginternetten.nl bewaart jouw keuzes en ingevulde gegevens niet!   
Vertrouw je dat niet helemaal? Verzin je naam en adres dan, maar geef wel een correct mailadres 
op en beantwoord de overige vragen naar waarheid. Dan heb je in ieder geval een voorbeeld.  

 
Naar de tool: opstellen AVG-privacyverklaring 
 
 

Aan de slag met… 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ACTIE 7. ZORG VOOR PASSENDE BEVEILIGING 
 

Elke verwerkingsverantwoordelijke en verwerker moeten passende organisatorische en technische 
maatregelen nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en onrechtmatige 
verwerking.  
 
Wat passend is hangt af van de risico’s die betrokkenen lopen als gegevens verloren zouden gaan 
of in handen komen van kwaadwillenden. Het risico van een e-mailadres dat in verkeerde handen 
komt is minder groot dan als het om een kopie van een paspoort gaat. 
  
1. Maak een risico-analyse en stem jouw beveiligingsmaatregelen daarop af.  
 
Verzamel je bijvoorbeeld persoonsgegevens via jouw site? Zorg er dan in ieder geval voor dat jouw 
website beveiligd is met een SSL certificaat (https-verbinding). SSL certificaten koppelen een 
beveiligde sleutel aan de verbinding, zodat gegevens die op de site worden ingevoerd niet door 
externe systemen onderschept kunnen worden.  
 
Voor wie meer wil lezen over de wettelijke kaders voor beveiligingsmaatregelen: Richtsnoeren 
beveiliging van persoonsgegevens (AP)  
 
2. Verwerking met hoge risico’s? Dan is DPIA verplicht 
 
DPIA staat voor Data Protection Impact Assessment oftewel: beoordeling van het effect van 
gegevensbescherming. Het is een instrument om de risico’s voor de betrokkenen te beoordelen en 
op basis daarvan passende beveiligingsmaatregelen te kunnen nemen.  
DPIA is verplicht voor alle verwerkingen die waarschijnlijk een hoog risico met zich meebrengen 
voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.  
 
3. Privacy by design  
 
De letterlijke vertaling van ‘privacy by design’ is: gegevensbescherming door ontwerp. Het idee is 
om al in een vroeg stadium zowel technisch als organisatorisch een zorgvuldige omgang met 
persoonsgegevens af te dwingen. Dat houdt in dat er al bij de ontwikkeling van producten en 
diensten aandacht moet zijn voor privacy. Je kunt je bijvoorbeeld afvragen of het voor het product of 
de dienst écht nodig is om persoonsgegevens te verwerken of dat ook gewerkt kan worden met 
volledig geanonimiseerde gegevens. Zijn toch persoonsgegevens nodig, denk dan na of de 
verwerking veiliger kan. Bijvoorbeeld door versleuteling of het pseudonimiseren van gegevens. 
 
  

https://veiliginternetten.nl/privacyverklaring-generator-start/start/
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/z2017-02873.pdf
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/z2017-02873.pdf
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3. Privacy by default 
 
Privacy by default is een onderdeel van privacy by design. Privacy by default vereist dat de 
standaardinstellingen altijd zo privacyvriendelijk mogelijk zijn. Dus geen vooraf aangevinkte 
keuzevakjes als het om persoonsgegevens gaat. Mensen moeten zelf actief kiezen voor het 
(breder) delen van hun gegevens. 
 
 

Aan de slag met… 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ACTIE 8. (EVT.) SLUIT EEN VERWERKERSOVEREENKOMST AF 
 
Als je andere partijen inschakelt om persoonsgegevens voor je te verwerken, moet je met deze 
organisatie(s) een verwerkersovereenkomst afsluiten. Met een verwerkersovereenkomst sluit je uit 
dat de andere partij de persoonsgegevens voor eigen doelen mag verwerken. 
 
Jij blijft altijd verantwoordelijk voor rechtmatige verwerking  

Je mag alleen verwerkers inschakelen die voldoende garanties bieden dat zij aan de wettelijke 
vereisten voldoen. Maar let op: jij blijft verantwoordelijk voor naleving van de AVG! 
Dat betekent in de praktijk dat je iedere verwerker - intern en extern - moet informeren over de 
geldende privacyregels en moet controleren of alle verwerkers zich aan de geldende privacyregels 
houden.  
 
Wat moet in een verwerkersovereenkomst staan? 

 

 Het onderwerp en de duur van de gegevensverwerking. 

 De aard en het doel van de gegevensverwerking. 

 De soort persoonsgegevens (gewoon, bijzonder, strafrechtelijk) en welke gegevens. 

 De categorieën betrokkenen. 

 De rechten en verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke. 

 De beveiligingsmaatregelen.  

 

 

    
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. Tot slot: zo doe je het op hoofdlijnen goed  
 

 
 
 

1. Je verwerkt niet méér persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk is voor jouw 

verwerkingsdoel. 

  

2. Jouw (wijze van) verwerking schaadt de belangen van betrokkenen niet. 
 

3. Je hebt een privacyverklaring opgesteld en die is voor elke betrokkene in te zien, 

bijvoorbeeld via jouw site. 
 

4. Als het om gegevens gaat waarvoor toestemming nodig is, dan heb je die 

toestemming op een duidelijke manier gevraagd en gekregen van betrokkene.  

 

5. Je kunt de verleende toestemming ook aantonen als de Autoriteit 

Persoonsgegevens jou dat ter controle zou vragen. 
 

6. De betrokkene kan de verleende toestemming op een eenvoudige manier intrekken. 
 

7. Je houdt in een verwerkingsregister bij van wie je welke persoonsgegevens 

verzamelt, waarom, met wie je ze eventueel deelt en je bewaart deze gegevens niet 

langer dan nodig is of wettelijk toegestaan is. 
 

8. Je sluit een verwerkersovereenkomst met organisaties die persoonsgegevens in 

jouw opdracht verwerken, zoals je boekhouder. 
 

9. Je hebt een inschatting gemaakt van de risico’s en passende 

beveiligingsmaatregelen genomen om de verwerkte persoonsgegevens te 

beschermen tegen kwaadwillenden. 
 

10. Je zou het prima vinden als jouw eigen persoonsgegevens verwerkt en beschermd 

zouden worden op de manier waarop jij dat doet met andermans persoonsgegevens. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  



   Handleiding voorbereiding op AVG , Tekstnet  mei 2018      17 
 

BRONNEN  

 

Deze handleiding is met zorg samengesteld op basis van (onder andere) onderstaande 
digitale informatiebronnen. Volg voor meer informatie onderstaande links en de links in de 
tekst van deze handleiding.  
 
autoriteitpersoonsgegevens.nl 
> Algemene informatie AVG 
> Infographic: De AVG in een notendop   
> Voorbereiding op de AVG  
> Handleiding Algemene Verordening Gegevensbescherming  
> Wat moet in een verwerkersovereenkomst staan? 
 
rvo.regelhulpenvoorbedrijven.nl 
> AVG regelhulp  
 
zzp-nederland.nl  
> Checklist privacywetgeving AVG 
 
frank.news 
> André Oerlemans, 09.11.2017 - Toestemming kan digitale reclame redden 
 
declercq.com | advocaten en notariaat 

> Richella Soetens, 22.02.2018 - Persoonsgegevens verkregen via derden  
 
nvsm.nl 

> MOS, Hekkelman Advocaten en Rapasso, 02.03.18 - Checklist Privacy AVG voor zelfstandig 
professionals 
 
 
 
 
 
COLOFON 
 

Heb je vragen of opmerkingen over de inhoud van dit bestand, mail ons:  
bericht@tekstnet.nl 
  
Hoewel dit informatieve document met zorg is samengesteld als service voor leden van Tekstnet, 
kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Tekstnet aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid 
die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van dit document. 
 
TEKSTNET© 2018 Bestuur, Janine Scheper 
 
 
 
 

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/avg_in_een_notendop.pdf
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/voorbereiding-op-de-avg
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/handleidingalgemeneverordeninggegevensbescherming.pdf
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/verantwoordingsplicht#wat-moet-er-in-een-verwerkersovereenkomst-staan-6344
https://rvo.regelhulpenvoorbedrijven.nl/avg/#/welkom
https://www.zzp-nederland.nl/kennisbank/checklist-privacywetgeving-avg
https://www.frank.news/2017/11/09/privacywet-toestemming-kan-digitale-reclame-redden/
https://www.declercq.com/kennisblog/item/persoonsgegevens-verkregen-derden/
http://nvsm.nl/?page=19672
http://nvsm.nl/?page=19672

