
 

 

 

P E R S B E R I C H T 
 

SOFTWARLEVERANCIERS VOLOP BEZIG MET AVG 

Op 13 september jl. hebben de belangrijkste leveranciers en ontwikkelaars van 

software voor financieel adviseurs zich laten bijpraten over de laatste ontwikkelingen 

rondom de AVG door Gerrit-Jan Zwenne, hoogleraar recht en de 

informatiemaatschappij van de Rijksuniversiteit Leiden.  

 

AVG 

Op 25 mei 2018 treedt in Nederland de Europese Algemene Verordening 

Gegevensbescherming; de AVG, in werking. Deze verordening geeft vergaande 

voorschriften voor het gebruik van persoonsgegevens in geautomatiseerde en daarmee 

gelijkgestelde bestanden. Kern van de verordening is dat consumenten zelf de volledige 

regie moeten kunnen voeren over de vraag welke partijen bepaalde persoonsgegevens 

mogen verwerken. Hieraan verbonden is het recht van de consument om bepaald gebruik 

van hun persoonsgegevens te verbieden, of te vorderen dat de reeds opgeslagen 

persoonsgegevens worden verwijderd. 

 

Financieel advieskantoren en de AVG 

Financieel advieskantoren beschikken over het algemeen over een groot aantal 

persoonsgegevens van hun klanten. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om gegevens over 

inkomen, vermogen, arbeidsverleden, gezondheid, huwelijkse staat etc. Op het verwerken 

van deze persoonsgegevens zijn de bepalingen van de AVG van toepassing. 

 

Automatisering zal cruciaal worden 

De wijze waarop de financieel advieskantoren geautomatiseerd zijn, zal cruciaal worden voor 

de vraag hoe lastig het voor de kantoren wordt om aan de nieuwe eisen te voldoen. Jeroen 

Oversteegen, secretaris van de Contactgroep Automatisering: “Klanten kunnen vragen om 

een uitdraai van al hun persoonlijke gegevens die het kantoor heeft opgeslagen. Het kantoor 

moet dit snel en zonder kosten leveren. Dat kan alleen indien het kantoor goed 

geautomatiseerd is en de software tijdig aan deze nieuwe eisen is aangepast. Ik zie dat op 

dit moment de aanpassingen die in de software nodig zijn, bij alle leveranciers en 

ontwikkelaars de hoogste prioriteit hebben.” 

 

Accountability vraagt actie 

Gerrit-Jan Zwenne, hoogleraar recht en de informatiemaatschappij van de Rijksuniversiteit 

van Leiden, gaf op 13 september voor de Stichting Contactgroep Automatisering een 

gastcollege. Hierin ging hij in op de laatste ontwikkelingen rondom de implementatie van de 

AVG, voor zover relevant, voor de financiële sector.  

 

 



 

 

In zijn college stond de heer Zwenne onder meer stil bij de nieuwe eis van accountability. 

Waar vroeger de toezichthouder moest aantonen dat een organisatie niet voldeed aan de 

eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, is het na de invoering van de AVG aan 

elke organisatie zelf om permanent te kunnen aantonen dat de organisatie voldoet aan de 

nieuwe eisen. Dit vergt, aldus Gerrit-Jan Zwenne, dat elke organisatie zijn processen goed in 

beeld heeft gebracht en aantoonbaar maatregelen heeft getroffen om te kunnen voldoen aan 

de nieuwe eisen.  

 

Oversteegen: Stilte in sector is verwonderlijk 

Jeroen Oversteegen: “Ik ben verbaasd over de relatieve stilte in onze sector over de komst 

van de AVG. Rond de invoering van de Euro, de millenniumwisseling en de komst van de 

Wft heeft de sector terecht het initiatief genomen landelijke informatiebijeenkomsten te 

organiseren om iedereen tijdig bij te praten over de wijzigingen. Die rondes waren, denk ik, 

succesvol. Over goed 7 maanden moet de sector klaar zijn om te voldoen aan de AVG. Niet 

voldoen is geen optie omdat dit direct tot grote reputatieschade zal leiden. Maar leidt ook 

mogelijk tot boetes en schadevergoedingen. Voor organisaties die nu nog niets gedaan 

hebben om te kunnen voldoen is de termijn van 7 maanden kort. Als stichting zullen wij zelf 

voorlichtingsactiviteiten ondernemen, maar ook ondersteuning geven aan een initiatief te 

komen tot een landelijke informatieronde.” 

 

Stichting Contactgroep Automatisering 

De stichting Contactgroep Automatisering biedt een platform voor partijen zoals aanbieders, 

overheid en toezichthouders die op effectieve manier willen overleggen met leveranciers van 

software, zoals die door financieel advieskantoren worden gebruikt. Aan de stichting nemen 

16 partijen deel: 

 

 
 

 

 

 

 

Hoevelaken, 18 september 2017 

 

Noot voor de reactie  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Leon van Vliet, voorzitter 

Contactgroep Automatisering, tel: 033- 254 20 11 


