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AV G

AVG PER 25 MEI?

TIJDNOOD VOOR INTERMEDIAIRS EN
KLEINE SERVICE PROVIDERS
Verwerkingsregisters
Onder de AVG heb je een verantwoordingsplicht, wat inhoudt dat je
moet kunnen aantonen
dat je organisatie in overeenstemming met de AVG handelt. Het
bijhouden van een register van
verwerkingsactiviteiten is onderdeel van de verantwoordingsplicht.
Breng daarvoor alle gegevensverwerkingen in kaart. Dat betekent
concreet:
• documenteer welke persoonsgegevens je verwerkt, en
• met welk doel je dit doet, en
• waar deze gegevens vandaan
komen,
• en met wie je ze deelt.

Bij alle grote marktpartijen wordt volop gewerkt om compliant
te zijn aan de AVG. Het is een enorme uitdaging om op tijd
klaar te zijn. Teams werken rond de klok. Maar niet op tijd klaar
zijn is geen optie. Naast financiële risico’s bestaat er ook een fors
reputatierisico als je niet op tijd klaar bent.

W

e zien in de markt dat het voor kleinere
financiële organisaties zoals intermediairs of
kleine service providers lastig is om te doorgronden wat ze moeten doen en hoe groot
de impact van de AVG is. Niet gek, want vaak zijn er geen
(grote) juridische, risk- en compliance-afdelingen aanwezig zoals bij banken of verzekeraars. Je moet je er dus echt
zelf in gaan verdiepen. Vaak is oppervlakkig bekend wat
er moet gebeuren, maar is er nog te weinig aan gedaan,
of de schrik is groot als het besef indaalt wat er allemaal
moet gebeuren. Er zijn vaak (nog) geen verwerkingsregisH Y P O THEEKBUSINESS CLUB

ters, de privacyverklaring laat te wensen
over en over bewaartermijnen is nog niet
nagedacht.

Hulpmiddelen vanuit de
overheid

Er zijn al diverse handige hulpmiddelen in
de markt beschikbaar zoals:
• De AVG in een notendop:
• Handleiding Algemene verordening
gegevensbescherming van het ministerie
van Justitie en Veiligheid
• 10 stappenplan voorbereiding op de
AVG:
Vanuit de praktijk: belangrijke vragen
die je jezelf moet stellen.
Ook vanuit onze ervaring helpen we je
graag op weg. Hieronder vind je een lijst
met onderwerpen en vragen waar je zeker
aandacht voor moet hebben.

Denk daarbij ook vooral aan eventuele uitbestede werkzaamheden
uitbesteed aan (sub) verwerkers.
Privacy verklaring
Hypotheekverstrekkers gaan c.q.
kunnen vaak pas een privacyverklaring gaan afgeven bij een

Je zou het een ‘gedeelde’ verantwoordelijkheid kunnen noemen.
Een aantal zaken om alvast over
na te denken:
• Wijs je de klanten erop als je zaken
hebt uitbesteed, bijvoorbeeld aan
een serviceprovider? En heb je een
juiste verwerkersovereenkomst
met deze serviceprovider?
• Hoe wijs je de klant er op wat er
met zijn gegevens gebeurt op het
moment dat je op de knop verzenden aanvraag drukt? Bedenk
daarbij ook dat de gegevens niet
alleen bij de geldverstrekker
terechtkomen. Er worden door
de geldverstrekker ook toetsen
gedaan bij derde partijen. Denk
daarbij aan toetsen zoals BKR,
SFH, EVA en VIS.
• Geef je duidelijk aan, aan welke
geldverstrekkers je zijn gegevens
verstrekt?
Bewaartermijnen
In de financiële dienstverlening
zijn we inmiddels wel gewend aan

Op reputatierisico of
een boete zit niemand
te wachten
rentevoorstel, of bij het versturen van een afwijsbrief. Maar er
worden al eerder gegevens van de
klant verwerkt en gedeeld. Er ligt
dus een ook een verantwoordelijkheid bij het intermediair om
de klanten goed voor te lichten.

het omgaan met bewaartermijnen.
Als werkgever heb je te maken met
bewaartermijnen ten opzichte van
personeelsdossiers en voor dossiers
met gegevens van je klanten gelden
weer andere bewaartermijnen van
de belastingdienst en de WFT.

Kijken we naar de AVG, dan is het
vaststellen van de bewaartermijn
voor aanbieders mogelijk eenvoudiger dan voor intermediairs. Voor
aanbieders geldt dat de bewaartermijn in gaat als het product
beëindigd wordt. Is het product niet
tot stand gekomen dan gaat na het
verlopen van de geldigheid van het
aanbod de bewaartermijn in. Voor
een intermediair is dit complexer,
want die krijgt lang niet altijd door
of een product nog loopt (als er
geen provisiestroom is). Dat brengt
ons bij de volgende praktische vragen en aandachtspunten:
• Hoe ga je om met bewaartermijnen en hoe documenteer je de
argumentatie voor deze keuzes?
• Als je advies hebt gegeven,
houdt dat product dan wel op?
In Duitsland hebben ze hier een
pragmatische oplossing voor
gevonden. De klant geeft daar een
volmacht af aan zijn intermediair
en tot intrekking van die volmacht
mag het intermediair de gegevens
bewaren. Na intrekking van de
volmacht heb je dan eventueel te
maken met wettelijke termijnen.
In Nederland is er helaas nog geen
eenduidige oplossing voor intermediairs. De AVG is niet duidelijk
en voor meerdere uitleg vatbaar.
Des te belangrijker om goed vast
te leggen tot welke keuzen u komt
en wat uw motivatie daarvoor is
geweest.

de beveiliging van gegevens op jouw
server, maar ook als je e-mails verzendt
of aan de telefoon informatie geeft. Dit
zijn zaken waar doorgaans al aandacht
aan is besteed in het verleden.

Wacht geen dag langer!

Je ziet, er komt best veel bij kijken.
Daarnaast is elke organisatie en
onderneming (groot en klein) anders
ingericht. Te makkelijk uitgaan van het
kopiëren van een aanpak of verwerkingsregister van een andere partij
is niet aan te raden. De AVG vraagt
maatwerk en kennis van je eigen bedrijf.
Wij raden je aan om echt geen dag
langer te wachten en direct te starten
met het implementeren van de AVG in
je bedrijf als je nog niet gestart bent. Op
reputatierisico of een boete zit niemand
te wachten, toch?

Overige zaken
Ben je er dan, als je de bovenstaande
zaken op orde hebt? Nee, de AVG
stelt meer eisen. Aan bijvoorbeeld
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