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Ben ik klaar voor de 
Europese privacy 
verordening? 

 
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) van kracht. Vanaf die datum moeten 
alle organisaties die persoonsgegevens verwerken aan de AVG 
voldoen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Benieuwd hoe Grant Thornton u kan helpen voor te bereiden op de AVG? 
Neem vrijblijvend contact met ons op: 
 

Björn Roskott 

Senior Manager IT Advisory 

+31 (0) 88 676 9096  

bjorn.roskott@nl.gt.com 

 

 

 

Jan van Ederen 

Partner en bedrijfsjuridisch adviseur 

+31 (0) 88 676 9794  

jan.van.ederen@nl.gt.com 

 

Micha Groeneveld 

Bedrijfsjuridisch adviseur 

+31 (0) 88 676 9248  

micha.groeneveld@nl.gt.com 

 

De grootste veranderingen 
 

Betere rechten voor betrokkenen – het recht om 

bezwaar aan te tekenen en te verzoeken dat 

onnodige persoonsgegevens verwijderd worden. 

 

Meer verplichtingen voor organisaties – zoals het 

informeren van betrokkenen over hun gegevens-

beschermingsrechten, de manier waarop hun 

informatie wordt gebruikt en voor hoe lang. 

 

Strenge toestemmingseisen – toestemming voor 

gebruik van persoonsgegevens moet expliciet 

zijn, vrijwillig gegeven worden voor een specifiek 

doel en makkelijk weer in te trekken zijn.  

 

Striktere meldingsplicht datalekken – significante 

datalekken moeten binnen 72 uur aan 

toezichthouders gemeld worden, en soms ook 

aan de persoon zelf. 

 

Data protection impact assessment (DPIA) -  bij 

dataverwerking met een hoog risico bestaat een 

verplichting om een specifieke analyse uit te 

voeren om privacyrisico’s te identificeren en 

middels passende technische en 

organisatorische maatregelen te beheersen. 

 

Privacy by design / privacy by default – 

organisaties moeten gegevensbescherming 

inbouwen in nieuwe en bestaande 

bedrijfsprocessen en -systemen. 

 

Uitgebreidere registratie – organisaties moeten 

persoonsgegevens classificeren en een 

verwerkingsregisters bijhouden van de 

uitgevoerde verwerkingsactiviteiten.  

 

Verwerkersovereenkomst – organisaties 

moeten inventariseren welke externe 

(keten)partners persoonsgegevens voor de 

organisatie verwerken en daarmee een 

verwerkersovereenkomst afsluiten. 

 

Aanstellen Functionaris gegevensbescherming 

(FG) – het aanstellen van een FG wordt voor 

veel organisaties verplicht. 
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