
 
 
  
 
 
 
 

 

Vraag & Antwoord AVG/GDPR 
 
Onderstaande vragen zijn gesteld gedurende de AVG/GDPR workshop op 5 april 2018. 

De antwoorden zijn in opdracht van de VV&A opgesteld door: 
Jean Paul van Schoonhoven - Directeur Legal2Practice 

 
 
1. Recht van wissen 
V Wanneer kan ik de klantgegevens wissen? 
A Klantgegevens mogen pas worden gewist na afloop van een wettelijke bewaartermijn 

(vaak 7 jaar i.v.m. de administratieplicht). Geldt voor bepaalde categorieën van 
klantgegevens geen wettelijke bewaartermijn, dan mag een organisatie gegevens net 
zo lang bewaren als de organisatie dat noodzakelijk acht. Bijvoorbeeld zolang als de 
klantrelatie duurt of een bepaalde periode na het beëindigen van de klantrelatie. De 
onderbouwing van die noodzaak dient dan te worden vastgelegd zodat een 
gehanteerde bewaartermijn achteraf kan worden getoetst op rechtmatigheid. 
Een voorbeeld van dit laatste is het bewaren van klantgegevens met het oog op 
mogelijke klachtenprocedures in de toekomst. Zolang een klant wettelijk nog kan 
klagen, kan er een noodzaak aanwezig zijn gegevens zo lang te bewaren. Elke 
organisatie dient dit voor zichzelf te bepalen. 

 
2. Email van klanten 
V Mag een klant zijn mails opvragen? 
A Elke klant heeft in beginsel recht van inzage op alle persoonsgegevens die een 

organisatie van die klant verwerkt. Het recht op inzage kent wel enige beperkingen 
bijvoorbeeld wanneer er sprake is van louter interne notities, intern beraad of een 
aanwezig onderzoeksbelang. Elke organisatie dient voor zichzelf te bepalen in welke 
gevallen bepaalde persoonsgegevens niet ter inzage worden verleend. Deze 
afweging dient steeds te zijn vastgelegd zodat achteraf de rechtmatigheid van een 
weigering kan worden getoetst. 

 
3. Opvragen van gegevens 
V Hoe ziet de aanvraag eruit? 
A De aanvraag is vormvrij, maar een organisatie mag een klant wel vragen om 

legitimatie. Een kopie of scan van die legitimatie mag overigens niet in de systemen 
worden vastgelegd. 

 
4. Opvragen van gegevens 
V Kan iedereen zijn gegevens opvragen? 
A Iedereen kan zijn eigen persoonsgegevens opvragen. Let wel, bij het verlenen van 

inzage dienen de persoonsgegevens van andere personen te worden afgeschermd, 
tenzij die andere personen hebben ingestemd met de inzage. 

 
5. Website 
V Kan een klant vragen gegevens te verwijderen van de website? 
A Ja dat kan. Een noodzaak tot het handhaven van een registratie dient dan door een 

organisatie te worden vastgelegd. 
 
 



 
 
  
 
 
 
 
 
6. Verwerkingsovereenkomst 
V Wie stelt de overeenkomst op? 
A In principe is deze verplichting wederkerig, maar de verantwoordelijke 

(hoofdaannemer) moet het doen. 
 
7. Verwerkingsovereenkomst met de AFM 
V Moet er ook een verwerkingsovereenkomst met de AFM komen? 
A Nee, de AFM is geen verwerker maar een verantwoordelijke. 
 
8. Uitvraag AFM 10 namen van grootse klanten 
V De AFM vraagt nu in een uitvraag naar de namen van de 10 grootste klanten 
A De AFM dient te onderbouwen waarom de persoonsnamen van klanten noodzakelijk 

zijn voor het doel van de uitvraag. Dat wil zeggen, zonder de kenbaarheid van de 
persoonsnamen zou het onderzoek van de AFM niet kunnen worden uitgevoerd. De 
bescherming van de naam van de klant is de verantwoordelijkheid van de 
beleggingsonderneming en te voorbarige openbaarmaking zou kunnen leiden tot 
schending van de AVG. Indien er twijfel bestaat over de noodzaak tot 
openbaarmaking, kan de AFM gewezen worden op het ter toetsing voorleggen van de 
casus aan de Functionaris voor Gegevensbescherming van de AFM. 

 
9. Gegevens klanten ná uitvraag  
V De AFM heeft gezegd de gegevens na de uitvraag te vernietigen, hoe vraag ik vooraf 

of dit ook gebeurt? 
A Vraag vrijwaringsbewijs dat de persoonsgegevens inderdaad vernietigd zijn. 
 
10. Controle 
V Hoe controleer ik dat de klantgegevens bij de AFM vernietigd zijn 
A De beleggingsonderneming kan navraag doen bij de Functionaris voor 

Gegevensbescherming van de AFM. 
 
11. Meerdere verantwoordelijken werken samen, hoe regel je dit? 
V Wat moet er in een verantwoordelijke - verantwoordelijke overeenkomst? 
A Dit is volledig vormvrij en op vrijwillige basis. In ieder geval zou je zaken willen 

regelen over de informatieplicht, de rechten van de betrokkenen en een crisis 
calamiteitenprocedure in geval van bijvoorbeeld (vermoedens van) datalekken. 

 
12. Klant is 10 jaar klant 
V Welke klantgegevens moeten bewaard worden: die van dag 1 of die van de laatste 

dag? 
A Zo lang iemand klant is moet alles bewaard worden, en als de klant stopt gaat de 

bewaartermijn in. 
 
13. Sollicitanten 
V Hoe lang moet een onderneming die gegevens bewaren? 
A Uiterlijk vier weken na afwijzing moeten die gegevens verwijderd worden. 
 
 
 
 



 
 
  
 
 
 
 
 
14. Prospects 
V Hoe lang mag een onderneming gegevens van een prospect bewaren? 
A Dit is niet door de wet geregeld. Een onderneming moet zelf een bewaartermijn 

bedenken en onderbouwen waarom de gegevens voor die bewuste termijn worden 
bewaard. 

 
15. Prospects 
V Prospects benaderen de beleggingsonderneming proactief, wat moet bewaard 

worden? 
A De wettelijke bewaartermijn geldt. Als de prospect geen klant wordt, dan bepaalt de 

beleggingsonderneming hoe lang er een noodzaak tot bewaren is. 
 
16. Prospects 
V Heb je toestemming nodig van de prospect om gegevens te bewaren? 
A Nee, dat is niet per se vereist. Wel dien je een prospect altijd te informeren over de 

vastlegging van diens gegevens in je systeem. Op dat moment moet de prospect ook 
geïnformeerd worden over het recht van bezwaar tegen die vastlegging. 

 
17. B2C of B2B 
V Is er een verschil tussen consumenten en bedrijven? 
A De AVG wetgeving gaat om persoonsgegevens. Bedrijfsgegevens kunnen ook 

persoonsgegevens zijn zoals bij eenmanszaken, vennootschappen onder firma of 
wanneer een B.V. de naam van de DGA draagt. 

 
18. Visitekaartjes 
V Mogen deze bewaard worden? 
A Deze zijn vrijwillig gegeven en mag je vastleggen in je systeem totdat degene van wie 

het visitekaartje is hiertegen bezwaar zou maken. 
 
19. Onbeperkte inzage 
V Heeft een klant altijd inzage in zijn persoonsgegevens? 
A Het recht op inzage is een absoluut recht en de klant hoeft geen reden voor inzage op 

te geven. Er mag ook niet gevraagd worden naar een reden. Inzage moet in beginsel 
binnen een maand worden verleend. 

 
20. Kosten 
V Kan ik de kosten van het opvragen van de gegevens bij de klant neerleggen? 
A Inzage is kosteloos dus dit is een ondernemersrisico. Door betere inrichting van je 

ICT kan dit potentieel kostbare proces wellicht deels of volledig geautomatiseerd 
worden. 

 
21. Politie 
V Kan ik bij de politie mijn persoonsgegevens opvragen? 
A Ja dat kan. Het relevante wettelijk kader hiervoor is niet de AVG maar de Wet 

politiegegevens. 
 
22. Grootte hoeveelheid klanten die gegevens opvragen 
V Als een massa klanten tegelijk een verzoek indienen? 
A Dit kan inderdaad zomaar gebeuren en is dus een ondernemersrisico. 



 
 
  
 
 
 
 
 
23. Adressenbestanden 
V Kan ik de verkoper van adressenbestanden vragen hoe hij aan zijn gegevens komt? 
A Dit is inderdaad aan te bevelen. Vraag in ieder geval tenminste om een juridische 

borging dat de gegevens rechtmatig aan je mochten worden verstrekt voor de 
gevraagde doeleinden. 

 
24. Direct marketing 
V Kan ik brieven versturen naar prospects? 
A Hier is geen toestemming voor nodig. Een prospect heeft altijd een recht van bezwaar 

achteraf mocht de direct marketing niet gewenst zijn. 
 
25. Nieuwsbrief 
V Moet ik toestemming vragen voor een nieuwsbrief naar klanten en prospects? 
A Nee, dit is in beginsel niet nodig mits er sprake is geweest van adequate 

informatievoorziening. De Telecommunicatiewet regelt in artikel 11.7 het versturen 
van e-mailberichten. Voor meer uitleg wordt verwezen naar de website van de ACM. 

 
26. Email marketing 
V Hoe moet een klant zich uitschrijven? 
A In elke nieuwsbrief of direct marketing uiting die op geautomatiseerde wijze wordt 

verzonden, dient een kenbare afmeldmogelijkheid te zijn opgenomen. Zie hiervoor 
hoofdstuk 11 van de Telecommunicatiewet. 

 
27. Email marketing 
V Moeten oude klant/prospect bestanden opnieuw om toestemming gevraagd worden 

of de mogelijkheid van een opt out worden gegeven 
A Nee, dit is in beginsel niet nodig. Als een klant of prospect geen berichten meer wilt 

ontvangen, dan kan deze altijd gebruik maken van de afmeldmogelijkheid. 
 
28. Functionaris voor Gegevensbescherming 
V Is een FG verplicht? 
A Dit staat niet letterlijk in de wet. Voor vermogensbeheerders en adviseurs lijkt die 

plicht wel aannemelijk omdat klanten in beginsel worden geprofileerd in het kader van 
het klantonderzoek. 

 
29. Data Protection Impact Assessment (gegevensbeschermingseffectbeoordeling) 
V Is een DPIA verplicht? 
A Ja, zie voor welke situaties dit verplicht is in artikel 35 AVG. 
 
30. Openingspakketten via de mail 
A Moeten mails beveiligd verstuurd worden? 
B Dit is niet verplicht maar als een e-mail gevoelige informatie bevat, is het te adviseren 

om de bijlagen te beveiligen door middel van een wachtwoord of iets dergelijks. Ook 
kan overwogen worden gebruik te maken van ‘aangetekend e-mailen’. 

 
31. Openingspakketten via de post 
V Moeten openingspakketten beveiligd per post verstuurd worden? 
A Dit is niet per se noodzakelijk. Wel kan overwogen worden dit aangetekend te doen 

i.v.m. de traceerbaarheid mocht een poststuk niet zijn aangekomen. 



 
 
  
 
 
 
 
 
32. Telefoongesprekken 
V Als een gesprek eerst zakelijk is en later overgaat in privé, moet deze dan gewist 

worden? 
A Nee. De authenticiteit van de gespreksopname dient te worden gewaarborgd. 
 
33. Formats 
V Zijn er formats van bijvoorbeeld een verwerkingsovereenkomst beschikbaar? 
A Ja, zie hiervoor de ter beschikking gestelde naslag. 
 
34. Verwerkingsovereenkomst en vermogensbeheervergelijkers 
V Wie stelt de overeenkomst op als een vergelijkingswebsite gegevens doorgeeft aan 

een vermogensbeheerder? 
A Waarschijnlijk is zowel de vergelijkingssite als de vermogensbeheerder zelfstandig 

verantwoordelijk. Een verwerkingsovereenkomst is dan niet verplicht. Dit is pas 
vereist als een van de partijen een verwerker voor de ander zou zijn. 

 
35. Verwerkingsovereenkomst 
V Is met alle partijen waar gegevens mee gedeeld wordt een overeenkomst nodig? 
A Nee, er dient te worden vastgesteld of de externe partij een verwerker is, een 

gezamenlijk verantwoordelijke of een verantwoordelijke. Dit bepaalt of en welke 
overeenkomst wettelijk vereist of alleen gewenst is. 

 
36. Als klant geen internet heeft  
V Als klant geen internet heeft, hoe bewaar je dan de gegevens? 
A Neem dan de gesprekken op of laat het transscript van het gesprek uitprinten. 
 
37. Benaderen prospects 
V Mogen prospects die bijvoorbeeld op een event ontmoet zijn, daarna zonder 

toestemming telefonisch benaderd worden? 
A Dit valt buiten het bestek van de AVG tenzij de belgegevens digitaal zijn vastgelegd. 

Telefoongesprekken die handmatig worden gevoerd (dus niet met een belcomputer) 
mogen altijd zonder voorafgaande toestemming (‘cold calling’). 

 
38. Boetes 
V Wat voor boetes zijn er? 
A Twintig miljoen euro of als dat niet voldoende is, maximaal 4% van de wereldwijde 

bruto jaaromzet. Zie hiervoor de boetebeleidsregels van de Autoriteit 
Persoonsgegevens 

 
39. Verzekeren tegen boetes 
V Kan je je tegen de boetes verzekeren? 
A In Nederland is het wettelijk niet toegestaan een boete te verzekeren. Wel kun je de 

gevolgen van een boete of de gevolgen van een onrechtmatige verwerking 
verzekeren. 

 
 
 
 
 



 
 
  
 
 
 
 
 
40. Ken uw klant principe 
V Om een goed klantprofiel op stellen moet je veel gegevens vragen, moet alles 

bewaard worden? 
A Pas na vaststelling en beoordeling van het risicoprofiel weet je welke gegevens 

noodzakelijk moeten worden bewaard en welke gegevens niet meer nodig zijn. In het 
laatste geval dienen die gegevens te worden gewist. 

 
41. Machtiging 
V Kan een klant vragen een belegginsonderneming te machtigen de gegevens te delen 

met een ander? 
A Ja, indien er bijvoorbeeld een wettelijke volmacht is gegeven. 
 
42. Buiten EU/EER 
V Mag je buiten de EU/EER persoonsgegevens hebben staan? 
A Ja, dit is toegestaan mits de ‘doorgifte’ rechtmatig heeft plaatsgevonden. Zie hiervoor 

hoofdstuk V van de AVG. 
 
43. Afgeleide informatie 
V Mag je afgeleide informatie opvragen? 
A Ja, als er een wettelijke grondslag voor is 
 
44. Toestemming 
V Is het noodzakelijk om bij verwerkingen die gebaseerd zijn op de grondslag 

‘toestemming’, de toestemming te vernieuwen voor 25 mei 2018? 
 
A Indien de toestemming die in het verleden is gegeven niet voldoet aan de nieuwe 

vereisten van artikel 7 AVG, dan is het noodzakelijk om de toestemming opnieuw te 
vragen om de verwerking vanaf 25 mei 2018 rechtmatig te laten zijn. 
Het verlenen van toestemming is vormvrij zolang deze maar ‘ondubbelzinnig’ is. Een 
impliciete stilzwijgende toestemming (‘zonder tegenbericht akkoord’) is niet langer 
toegestaan. 

 
Verschillende wijzen van het verlenen van toestemming zijn onder meer: 
* per e-mail instemmen; 
* het aanvinken van een leeg vakje op een webpagina; 
* het ondertekenen van een fysiek document. 

 
Let op: indien toestemming dient als grondslag voor een verwerking, dan moet, in de 
bij de toestemming te verlenen informatie, zijn opgenomen wat de gevolgen zijn 
indien de toestemming niet wordt verleend. Zie voor meer achtergronden de opinie 
van de werkgroep 29 met nummer wp259rev.01, versie 10 april 2018. 


