
 
 

 
 
Hand-out ZZP AVG wetgeving  
 
Belangrijk is dat je als zzp-er voortaan (vanaf 25 mei 2018) moet kunnen bewijzen waarvoor je gegevens van 
(potentiële) klanten gebruikt en hoe lang je deze data (naw, e-mailadres, geboortedatum, telefoon, foto’s, etc.) 
bewaart. Ook moet je persoonsgegevens kunnen (laten) inzien en op verzoek kunnen (laten) verwijderen. Het 
gaat erom dat je alleen die persoonsgegevens opslaat/bewaart, waarbij je zorgvuldig hebt overwogen met welk 
doel je deze wilt gaan bewaren en later dus weer wilt gaan gebruiken. 
Social media verdient extra aandacht; je mag geen foto’s, namen en adressen van klanten plaatsen zonder 
voorafgaande bewijsbare toestemming. Wees je er ook van bewust dat het AVG-verhaal kritischer ligt als je 
medewerkers in dienst hebt (let ook op afspraken met stagiaires). Er moeten dan geheimhoudingsverklaringen 
worden getekend. 
 
Het controlerend orgaan in Nederland is AP (Autoriteit Persoonsgegevens).   
 
STAPPENPLAN: 
 

1. Bewustwording. Breng in kaart welke persoonsgegevens je verkrijgt en van wie? Direct van klanten, 
via je website of via externe partijen. Vervolgens kun je je gegevensstromen in een soort organogram 
zetten. Geef daarin ook aan met wie je de gegevens deelt. 
 

2. Rechten van betrokkenen. Een betrokkene (klant) heeft altijd het recht inzage te krijgen in de 
persoonsgegevens die je hebt opgeslagen en heeft het recht om deze te wijzigen/verwijderen. Een 
klant moet zich bijvoorbeeld ook eenvoudig kunnen uitschrijven voor je nieuwsbrief. Onderaan de 
nieuwsbrief moeten deze opties staan: waarom iemand deze nieuwsbrief ontvangt, de mogelijkheid 
om uit te schrijven en het updaten van gegevens. 

 
3. Overzicht verwerkingen. Het bijhouden van informatie in een speciaal document dat je moet kunnen 

tonen aan de AP. In dit document moet staan wanneer, op welke wijze en voor welk doel je de 
gegevens hebt verkregen plus hoe lang je de gegevens bewaart en vooral ook met wie je de gegevens 
gaat delen. Dit document heet een ‘verwerkingsregister’ (deze kun je bijvoorbeeld opstellen in Excel). 

 
Verwerkingsregister. Iedere overdracht van persoonsgegevens van en naar derde partijen 
(bijvoorbeeld je boekhouder of je e-mail service provider) moet je vastleggen in een overeenkomst. 
Leg met name vast wat de derde partij mag en niet mag met de door jou verzamelde gegevens. Ook is 
van belang welke medewerkers van deze derde partij toegang hebben tot jouw gegevens.   

 
4. Data Protection Impact Assessment (DPIA). Dit gaat om persoonsgegevens die een hoog privacyrisico 

met zich meebrengen. Ga na of dit voor jou van toepassing is.  
 

5. Privacy by Design en Privacy by Default. Nadenken hoe je persoonsgegevens gaat beschermen. 
Verzamel niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk is en bewaar ze ook niet langer dan nodig 
(indicatie 2 jaar, voor de Belastingdienst 7 jaar). Neem hiervoor de technische en organisatorische 
maatregelen, van belang is dat klanten hun gegevens achterlaten in een ‘veilige online omgeving’. 
Neem bijvoorbeeld een webshop, verzamel alleen de persoonsgegevens die relevant zijn. Beschik je 
toch over meer persoonlijke gegevens, die je mogelijk kunt gebruiken voor marketingdoeleinden, sla 
deze informatie dan geanonimiseerd op.  

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

6. Meldplicht datalekken bij de AP. Onder een datalek wordt hacken verstaan, maar ook het verliezen 
van een USB-stick, laptop, mobiele telefoon of andere duurzame gegevensdragers. Of bijvoorbeeld het 
verzenden van persoonlijke informatie naar een verkeerd e-mailadres.  

 
7. Toestemming. Voor sommige gegevensverwerkingen heb je toestemming nodig van de betrokkenen 

(vragen, krijgen, registreren). Je moet kunnen aantonen hoe je de toestemming hebt verkregen en de 
betrokkenen moeten deze eenvoudig weer kunnen intrekken. 

 
 
CONCREET: 
 

 Het opstellen van een persoonlijke PRIVACYVERKLARING (informatief, begrijpelijk en transparant voor 
de klant). Deze kun je bijvoorbeeld als link in de footer op je website zetten en deze moet de bezoeker 
voor akkoord kunnen aanvinken. In een privacyverklaring moet in ieder geval naar voren komen: je 
identiteit en contactgegevens, waarom je de persoonsgegevens verwerkt plus de juridische grondslag 
hiervoor, de ontvangers van de persoonlijke gegevens (= verwerkersovereenkomsten), de 
bewaartermijn, de rechten van de betrokkene en toestemming tot het overdraagbaar maken van de 
gegevens, de mogelijkheid tot het indienen van een klacht en het wijzigen van de gegevens.  
 

 Het opstellen van een VERWERKINGSREGISTER. Welke categorieën persoonsgegevens er verwerkt 
worden, op welke grondslag en welke beveiligingsmaatregelen zijn (online/offline) getroffen. 
Plus geheimhoudingsverklaringen met derden, dit is van toepassing op de instanties en personen 
waarmee je een samenwerkingsverband hebt en die toegang hebben tot privacygegevens 
(bijvoorbeeld hostingpartij, boekhouder, mailchimp, etc.). 
 

 Let wat betreft je WEBSITE op het SSL-certificaat. Een veilige versleutelde verzending bij het 
contactformulier, een vinkje met akkoord voor aanmelding nieuwsbriefformulier, een vinkje met 
akkoord privacyverklaring en een link naar dit document, het plaatsen van een cookiewall indien je 
gebruik maakt van cookies.   

 
 
 
Voorbeelden van een PRIVACYVERKLARING en een VERWERKINGSREGISTER kun je vinden achter de login op de 
website van BNS Crisp. Deze kun je als uitgangspunt gebruiken en aanpassen op je eigen bedrijf. 
 
De volgende websites zijn aan te bevelen: www.hulpbijprivacy.nl en www.zzp-nederland.nl. 
 
Je blijft zelf verantwoordelijk om te voldoen aan de eisen van de AVG. 
Aan deze hand-out kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.   
 
Veel succes! 
 
 

http://www.hulpbijprivacy.nl/
http://www.zzp-nederland.nl/

