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Een nieuwe privacywet voor 
heel Europa  
Boetes tot 20 miljoen euro! 
 
 
 
 
Vanaf 25 mei 2018 treedt de privacywet de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) in. Dit wil zeggen dat 
vanaf dat moment de AVG directe werking heeft en voor de hele 
Europese Unie geldt. De Wet Bescherming Persoonsgegevens 
(WBP) die vanaf 2001 van kracht is en door snelle digitale 
veranderingen sterk verouderd is zal dan niet meer gelden. De 
AVG stelt strengere eisen en voorwaarden vast dan de WBP.  
 
“De AVG zal de positie versterken van particulieren 
(burgers) van wie gegevens digitaal worden verwerkt.” 
 
Voorbeelden hiervan zijn:   
1. Het recht op inzage,  
2. Recht op correctie  
3. Verwijdering en  
4. Recht op dataportabiliteit.  
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Wat kan dat betekenen voor uw 
bedrijf? 
 
 
Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer 
verplichtingen. Activiteiten van organisaties zullen daardoor 
met de nieuwe verordening sneller onder de privacywet vallen. 
Het begrip “persoonsgegevens” zal een groter bereik krijgen.  
 
Naast bestanden met gegevens zoals namen en adressen 
zullen nu ook gegevens gekoppeld aan IP-adressen, MAC-
adressen, cookies en dergelijke onder de wet vallen. De boetes 
voor het overtreden van deze verordening zullen enorm gaan 
stijgen. Waar de maximale boete nu 900.000 euro is zal met de 
AVG de maximale boete 20 miljoen worden of 4 procent van de 
jaarlijkse wereldwijde omzet van een onderneming. 
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Maar wat gaat er nou eigenlijk 
veranderen voor organisaties 
onder de AVG?  
 
 
Met de AVG komt meer nadruk te liggen op de eigen 
verantwoordelijkheid van organisaties om aan te tonen dat ze 
zich aan de verordening houden en hier de juiste maatregelen 
voor nemen.  
 
 
 

 
 
 

Registratieplicht 
 
 
Er zijn verschillende belangrijke veranderingen voor 
organisaties. Zo komt er een registratieplicht. Dit wil zeggen dat 
organisaties verwerking van persoonsgegevens  moeten gaan 
documenteren. Zo zal er gedocumenteerd moeten worden 
welke persoonsgegevens verwerkt worden en met welk doel 
deze verwerkt worden. Ook zal er gedocumenteerd moeten 
worden waar de gegevens vandaan komen, met wie deze 
gedeeld worden en hoe ze beveiligd worden.  
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Privacy by Design 
 
 
Een andere belangrijke verandering is de Privacy by esign, wat 
inhoudt dat bij het ontwerpen van software, producten of 
diensten organisaties ervoor moeten zorgen dat de 
persoonsgegevens goed worden beschermd en beveiligd. De 
AVG stelt dat organisaties bij het ontwikkelen van nieuwe 
informatiesystemen verplicht zijn om striktere privacy 
maatregelen te hanteren.  
 
Privacy zal de leidraad zijn bij de ontwikkeling van zulke 
systemen. Wanneer organisaties dit nalaten en deze 
persoonsgegevens niet veilig verwerken, opslaan of gevoelige 
informatie lekken is de boete hierop erg hoog.  
 
 
 

“Informatiebeveiliging wordt erg 
belangrijk; persoonsgegevens moeten 
heel goed beschermd worden.” 

 
 
 
 
 

Privacy by Default 
 
 
Een andere verandering waar organisaties onder de AVG aan 
moeten voldoen is de Privacy by efault. Dit wil zeggen dat 
organisaties alleen nog maar bevoegd zijn om 
persoonsgegevens te verwerken wanneer dit noodzakelijk is. Er 
zullen maatregelen genomen moeten worden om er zo voor te 
zorgen dat er alleen nog maar persoonsgegevens worden 
verwerkt die noodzakelijk zijn om het specifieke doel van de 
organisatie te kunnen behalen.  
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Daarnaast moeten organisaties persoonsgegevens die niet 
meer nodig zijn om het specifieke doel te behalen actief 
weggooien. Deze mogen niet langer bewaard worden. Wanneer 
er zich toch datalekken voordoen wordt er door de AVG 
strengere eisen gesteld voor de meldplicht voor deze 
datalekken. Onder de nieuwe verordening moet alle datalekken 
verplicht gedocumenteerd worden.  
 

 
Wees voorbereid  

 
 
Al met al zal de AVG gelden voor elke organisatie die 
persoonsgegevens verzamelt of verwerkt. De AVG zal strengere 
eisen en voorwaardes bevatten dan de huidige Wet 
bescherming persoonsgegevens De gevolgen van het 
overtreden van deze verordening zijn groot en de boetes zijn 
enorm hoog. Wees daarom goed voorbereid en neem de juiste 
maatregelen om overtreding te voorkomen. 
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Met Access2Web staat uw 
applicatie veilig in de Cloud  
 
 

 
 
 

Eén van de maatregelen die er zijn om bestaande applicaties 
veiliger en AVG bestendig te maken is het omzetten naar een 
Cloud Applicatie. Met ons zusterbedrijf Endroit Web & App 
Development zijn we er in gespecialiseerd om uw bestaande 
Access- of Excel Applicatie om te zetten naar een professionele 
webapplicatie met Access2Web. 
 
 
 
 
 
 

 
Privacy by Default. Wij kunnen helpen om bestaande systemen 
te laten voldoen aan de eisen die gelden 

zullen wij uw software conform aanpassen of migreren naar een 
 omgeving.  

 
Aernoud Florijn - directeur 
aernoud@florijn.com 
+31 6 5424 4444 
 

 

http://www.endroit.nl/access-to-web/
Bekijk software




