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NL WET 2016 

De Wet bescherming 

persoonsgegevens (Wbp) beschrijft de 

rechten en plichten aangaande de 

omgang met persoonsgegevens.  

 

Op 1 januari 2016 is deze wet 

aangepast. Vanaf die datum bent u 

verplicht een datalek te melden bij de 

Autoriteit Persoonsgegevens.  

NL WET 2016 

Wat betekent dit voor uw organisatie 

en is uw bedrijf wel beveiligd tegen 

datalekken?  

 

Hoe kunt u datalekken voorkomen of u 

hiertegen beschermen?  

 

 

NIEUWE WET IN 2018  

VANAF 25 MEI 2018 VERNIEUWT DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS EN 

WORDT DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENS BESCHERMING VAN TOEPASSING 

(AVG). 

 

Alle organisaties worden geacht om vanaf 25 mei 2018 hun bedrijfsvoering met de 
AVG in overeenstemming te brengen. Tot die tijd geldt een overgangsperiode waarin 
de Wbp nog van kracht is.  
De nieuwe verordening biedt ruimte voor het opleggen van zeer strenge sancties bij 
constatering van een overtreding. De boete die de nationaal toezichthouder oplegt 
kan oplopen tot 20 miljoen euro of 4% van de algemene jaaromzet.  

NIEUW PROTOCOL 

U MOET KUNNEN AANTONEN DAT U DE JUISTE ORGANISATORISCHE EN TECHNISCHE 

MAATREGELEN HEBT GENOMEN OM AAN DE AVG TE VOLDOEN 

(DOCUMENTATIEPLICHT).  

 

De AVG heeft een zeer grote impact op alle organisaties die persoonsgegevens 

verwerken. Ook uw organisatie verwerkt persoonsgegevens. Denk hierbij 

bijvoorbeeld alleen al aan uw administratie en uw Outlook adresboek. Daarmee heeft 

ook u persoonsgegevens tot uw beschikking en verwerkt u deze.  

ZORG VOOR EEN PROCEDURE BIJ DATALEKKEN! 

Maak duidelijk welke stappen er ondernomen moeten worden door de organisatie bij 

het vermoeden van een datalek. 

HOE WETEN WE DAT WE EEN LEK HEBBEN? 

Wij helpen graag uw organisatie klaar te maken om te voldoen aan deze nieuwe 

verordening. Daarnaast maken wij het mogelijk inzicht te krijgen in een eventueel 

datalek en kunnen wij de monitoring verzorgen. 

Neem contact met ons op voor meer informatie en uitleg. 


