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Begrippenlijst 
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) definieert in artikel 4 een aantal 

begrippen. De belangrijkste begrippen worden hierna genoemd. In de handleiding wordt daar 

verder op ingegaan. 

 

1. Persoonsgegevens: 

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon ("de 

betrokkene"); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijk persoon die direct of 

indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een 

naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer 

elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, 

economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijk persoon. 

 

2. Verwerking:  

Een verwerking of een geheel van verwerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een 

geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het 

verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, 

raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere 

wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van 

gegevens. 

 

3. Beperken van de verwerking:  

Het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de 

toekomst te beperken. 

 

4. Profilering:  

Elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van 

persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijk persoon worden 

geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, 

gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of 

verplaatsingen te analyseren of te voorspellen. 

 

5. Pseudonimisering:  

Het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer 

aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens 

worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en technische en 

organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens 

niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon worden gekoppeld. 

 

6. Bestand:  

Elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens die volgens bepaalde criteria toegankelijk 

zijn, ongeacht of dit geheel gecentraliseerd of gedecentraliseerd is dan wel op functionele of 

geografische gronden is verspreid. 
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7. Verwerkingsverantwoordelijke: 

Een natuurlijk persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander 

orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking 

van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze 

verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden 

bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt 

aangewezen. 

 

8. Verwerker:  

Een natuurlijk persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander 

orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. 

 

9. Ontvanger:  

Een natuurlijk persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander 

orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt. 

Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bijzonder 

onderzoek overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijke recht gelden echter niet als 

ontvangers; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties strookt met de 

gegevensbeschermingsregels die op het betreffende verwerkingsdoel van toepassing zijn. 

 

10. Derde:  

Een natuurlijk persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander 

orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, 

noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de 

verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken. 

 

11. Toestemming (van de betrokkene):  

Elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene 

door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende 

verwerking van persoonsgegevens aanvaardt. 

 

12. Inbreuk in verband met persoonsgegevens:  

Een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de 

vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de 

ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens. 

 

13. Genetische gegevens: 

Persoonsgegevens die verband houden met de overgeërfde of verworven genetische 

kenmerken van een natuurlijk persoon die unieke informatie verschaffen over de fysiologie of 

de gezondheid van die natuurlijk persoon en die met name voortkomen uit een analyse van een 

biologisch monster van die natuurlijk persoon. 

 

14. Biometrische gegevens:  

Persoonsgegevens die het resultaat zijn van een specifieke technische verwerking met 

betrekking tot de fysieke, fysiologische of gedragsgerelateerde kenmerken van een natuurlijk 
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persoon op grond waarvan eenduidige identificatie van die natuurlijk persoon mogelijk is of 

wordt bevestigd, zoals gezichtsafbeeldingen of vingerafdrukgegevens. 

 

15. Gegevens over gezondheid:  

Persoonsgegevens die verband houden met de fysieke of mentale gezondheid van een 

natuurlijk persoon, waaronder gegevens over verleende gezondheidsdiensten waarmee 

informatie over zijn gezondheidstoestand wordt gegeven 
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1. Inleiding 
Dit handboek gaat over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en is 

speciaal geschreven voor makelaars en taxateurs. Waar je in de tekst makelaar ziet staan kun 

je ook in veel gevallen ‘taxateur’ lezen. Voor de eenvoud gebruiken wij meestal ‘hij’ of ‘hem’ 

in de tekst, maar daar bedoelen wij natuurlijk ook ‘zij’ of  ‘haar’ mee. 

 

De AVG is een nieuwe Europese wet die voor alle lidstaten van de Europese Unie regels stelt 

op het gebied van persoonsgegevens. De AVG is in mei 2018 van kracht geworden. Iedereen 

heeft met persoonsgegevens te maken. In de privé sfeer gebruiken anderen gegevens van je of 

over je. In de werksfeer gebruik je persoonsgegevens om je werk te kunnen doen. Het 

makelaarskantoor heeft bijvoorbeeld contactgegevens in het CRM staan. Dat is wellicht niet 

zo bijzonder, maar je registreert hierin ook achtergronden en woonbehoeften van je 

opdrachtgevers of woningzoekenden. Ook beschik je over veel gevoelige financiële gegevens 

van je klanten. Zelfs de gegevens over huizen worden als persoonsgegeven beschouwd: het 

zegt immers veel over de huidige en toekomstige bewoners en eigenaren. Op al deze gegevens 

zijn de regels van de AVG van toepassing.  

 

De term ‘privacy’ kent iedereen en zullen we ook in dit handboek gebruiken. Maar eigenlijk 

bedoelen we de bescherming van persoonsgegevens. Het zijn twee van elkaar te onderscheiden 

rechten. Het Handvest van de EU benoemt het recht op bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer en het recht op bescherming van persoonsgegevens beide als fundamentele rechten 

van Europese burgers. Hierin is Europa uniek.  

 

De wet geeft in een aantal situaties aan of je iets wel of niet mag doen. In veel situaties geeft 

de wet alleen randvoorwaarden en zul je afwegingen moeten maken tussen de belangen van de 

(potentiële) kopers, verkopers of (ver)huurders en de belangen van het makelaarskantoor of 

taxatiekantoor. Er is dus nooit per definitie een inbreuk op het recht van privacy (of 

gegevensbescherming) als je gegevens over een potentiële opdrachtgever of woningzoekende 

in je systemen opslaat. Er gelden wel randvoorwaarden om zorgvuldig om te gaan met deze 

persoonsgegevens en je zult je daarvoor moeten kunnen verantwoorden.  

 

In dit handboek gaan we op hoofdlijnen de randvoorwaarden langs. Waar mogelijk geven we 

meteen handvatten voor veel voorkomende situaties. De AVG heeft veel open normen die in 

de praktijk nog ingevuld moeten worden. Hoe dat uitgekristalliseerd zal worden, zal in de loop 

van de tijd vorm krijgen vanuit uitspraken door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de 

rechter. 

 

De AVG eist dat je je aantoonbaar inspant om aan de privacyprincipes te voldoen. Een 

kernelement van de AVG is de risicobenadering. Dus bij hogere privacyrisico’s moet je goed 

nadenken of en zo ja hoe je die activiteit gaat uitvoeren. De hogere risico’s zijn in ieder geval 

bij bijzondere en gevoelige gegevens (zie paragraaf 4.7). Een andere indicator is dat wanneer  

je zelf een ongemakkelijk gevoel krijgt als een ander die gegevens over je zou verwerken. 
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Veel regels uit de AVG gelden al sinds 1995. In Nederland is toen de Europese Richtlijn 

95/46/EU geïmplementeerd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Als je kijkt naar 

wat je wel of niet mag doen met persoonsgegevens, is er eigenlijk heel weinig veranderd. De 

meeste wijzigingen zijn uitbreidingen of aanscherpingen. Met name het recht op 

dataportabiliteit en het recht om vergeten te worden, de meldplicht datalekken, het zelf 

registeren van al je verwerkingen, zijn onderdelen die we nog niet eerder kenden. Deze 

begrippen en eisen worden in deze handleiding uitgewerkt. 

 

In een ander opzicht is de AVG juist wel geheel nieuw. Het gaat dan om de regels die 

organisaties verplichten maatregelen te nemen zodat ze kunnen borgen en aantonen dat zij de 

AVG naleven. Hiervoor moet heel wat gedaan worden en het gaat er ook vaak over om op een 

andere wijze naar de informatieverwerking te kijken. De kans is wellicht niet heel groot maar 

de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kan boetes uitdelen. Om dit te voorkomen is het dan wel 

belangrijk dat je als makelaarskantoor kunt aantonen dat het onderwerp serieus wordt 

genomen en dat er zichtbare stappen in de goede richting zijn gezet. 

 

De AVG maakt vrijwel geen uitzonderingen voor kleinere organisaties. Hoe een organisatie 

met de regels omgaat zal wel verschillen. In een kantoor met één of twee personen moet 

vooral ieder goed weten wat de regels en principes zijn. Bij grotere kantoren zal het 

belangrijker zijn dat er interne procedures zijn om aan de regels te voldoen. Het is wél voor 

elke organisatie, groot of klein, belangijk om duidelijk te maken wie de coördinatie heeft als 

het gaat om aan de privacywetgeving te voldoen. 

 

Dit handboek geeft je een basis mee. De eerste druk van dit handboek is in mei 2018 

uitgekomen. Voorliggende tweede druk is uitgebreid met voorbeelden en antwoorden op 

diverse vragen die het afgelopen jaar gesteld zijn aan de juridische dienst van NVM door de 

NVM-makelaars. 

 In specifieke gevallen, waarin je niet zeker weet wat je moet doen kun je advies vragen bij de 

juridische dienst van NVM (via juridischedienst@nvm.nl) en/of bij een privacyadviseur. Een 

privacyadviseur kan een nulmeting doen om vast te stellen waar je staat en wat je kunt 

verbeteren. Je kunt ook zelf meer informatie opzoeken via de bronnenlijst in Bijlage: 

Bronnenlijst.  

In de NVM portal staan enkele privacydocumenten die je kunt downloaden en gebruiken. Ook 

zullen daar Frequently Asked Questions ingericht worden met antwoorden op veel gestelde 

vragen. Je vragen aan NVM helpen om deze FAQ vorm te geven. 

 

 

 
  

mailto:juridischedienst@nvm.nl
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2. Waarom privacybeheersing 
Een hoofddoel van de AVG is de bescherming van persoonsgegevens en het individu. Maar de 

AVG heeft nóg een hoofddoel. Dat is het mogelijk maken van het vrije verkeer van 

persoonsgegevens binnen de EU. Het idee is dat gegevens binnen de hele EU vrijelijk kunnen 

stromen doordat de AVG overal een gelijk niveau van bescherming garandeert. In de komende 

hoofdstukken bespreken we waar je aan moet gaan voldoen. 

 

Wat gebeurt er als je dat niet doet? Dan kun je te maken krijgen met de boetes die de 

toezichthouder mag uitdelen. Daarnaast kun je te maken krijgen met aansprakelijkheidskosten 

van de betrokkene. Een betrokkene is de persoon over wie of van wie je gegevens verwerkt. 

Deze betrokkene kan een vergoeding eisen indien door jouw toedoen (of nalaten) gegevens 

onrechtmatig zijn verwerkt en (im)materiele schade is opgetreden. Tot slot is misschien wel de 

belangrijkste consequentie voor het niet naleven van de regels van de AVG: reputatieschade. 

Consumenten en burgers begrijpen privacy steeds beter. Maar vooral als een makelaarskantoor 

de mist in gaat en negatief in het nieuws komt is dat slecht voor de toekomst van dat kantoor, 

maar ook slecht voor het imago van de branche.  

 

In dit hoofdstuk kijken we eerst nog even van een afstand naar wat er op je afkomt. 

Privacycompliance, oftewel het in overeenstemming met de wet- en regelgeving werken, heeft 

verschillende aspecten. In eerste instantie kijk je naar de wet- en regelgeving. Maar daarachter 

zit een veel breder speelveld waarbij transparantie, je verhouding tot de toezichthouder en ook 

je ethische opvattingen een rol spelen. 

 

2.1 Voldoen aan wet- en regelgeving 
Misschien wel de minst goede reden om alles wat in dit handboek staat te gaan doen is omdat 

dit in een wet staat. Toch ontkom je er niet aan om een aantal formele zaken te regelen, zoals 

het register van verwerkingsactiviteiten of het afsluiten van verwerkersovereenkomsten. De 

regels van de AVG gelden voor alle organisaties. Maar hoe je de regels invult verschilt per 

organisatie. Zowel voor de grote makelaarskantoren als de eenpitters geldt: handel naar de 

geest van de wet. Er zullen specifieke verplichtingen zijn die nauwkeuriger voorwaarden 

stellen, zoals het register van verwerkingsactiviteiten (zie Bijlage: Verwerkingsregister) en 

de privacyverklaring (zie Bijlage: Checklist privacyverklaring).  

 

De AVG heeft echter ook abstracte normen waarbij de belangenafweging centraal staat. Dat 

betekent dat je als organisatie soms de keuze hebt om tot het randje te gaan en gegevens wel te 

verwerken, waar andere organisaties het zekere voor het onzekere nemen en gegevens niet 

verwerken.  

 
2.2 Toezichthouder, rol en middelen van de Autoriteit Persoonsgegevens 

Iedere EU-lidstaat moet een nationale privacytoezichthouder hebben die de toepassing van de 

AVG monitort en handhaaft wanneer dat nodig is. In Nederland is dat de Autoriteit 

Persoonsgegevens (AP). Concrete taken die daarbij horen zijn het doen van onderzoek, 

meestal gericht op specifieke organisaties of processen. Iedere persoon die vindt dat je de 

privacy schendt kan via de website van de AP een klacht indienen, waarna de AP een 

onderzoek kan starten. Mocht de AP meer willen weten van een gegevensverwerking waar je 
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bij betrokken bent, dan ben je verplicht om met de AP mee te werken. Publieke voorlichting is 

een andere taak van de AP.  

 

Ben je in overtreding? Dan heeft de AP een groot aantal corrigerende maatregelen ter 

beschikking. De nieuwe en meest besproken bevoegdheid is het opleggen van boetes. De AP 

mag hoge boetes opleggen tot 20 miljoen euro of als dat niet voldoende is een boete tot 4% 

van de wereldwijde jaaromzet van een onderneming. Daarnaast kan de AP een waarschuwing 

geven, een verwerking beperken of verbieden en een last onder dwangsom opleggen. Bij het 

laatste geeft de AP aan wat je zou moeten doen binnen een bepaalde termijn. Lukt je dat niet, 

dan moet je de dwangsom betalen. Dit is een van de betere argumenten die je zouden moeten 

aanzetten om niet te wachten totdat AP op je stoep staat. Ga dus nu meteen aan de slag! 

 

Wet- en regelgeving zijn niet altijd even duidelijk en afgebakend. Daarom is er een systeem 

van rechtspraak waardoor we de regels steeds beter kunnen begrijpen en toepassen. Hoewel de 

taak van de toezichthouder eigenlijk het monitoren en handhaven van de AVG is, geeft zij ook 

nadere invulling aan de vele open normen die in de wet- en regelgeving staan. Dat doet de AP 

via de European Data Protection Board (EDPB). In de EDPB zitten alle voorzitters van 

nationale toezichthouders. Hoewel standpunten van de AP altijd door de EDPB of door de 

rechter afgewezen kunnen worden, leggen ze in de praktijk veel gewicht in de schaal. 

Organisaties die het niet eens zijn met de AP laten het daarom zelden tot een rechtszaak 

komen en kiezen liever eieren voor hun geld. Niettemin is het van belang om te weten dat de 

AP uiteindelijk niet het laatste woord heeft. Het allerlaatste woord heeft het Europees Hof van 

Justitie in Luxemburg, dat zich de laatste jaren steeds vaker met dit onderwerp heeft bemoeid. 

 
2.3 Ethiek 

In lijn met de abstractere normen zoals hiervoor benoemd kom je in de praktijk tegen dat je het 

antwoord op de vraag ‘mag ik deze gegevens verwerken’ niet in de wet kunt terugvinden. Dat 

komt doordat de wet veel principes bevat die in de praktijk moeten worden toegepast.  

Redenen hiervoor zijn de steeds grotere digitalisering van onze samenleving en 

bedrijfsprocessen met supercomputers, steeds meer koppelingen tussen databases en systemen 

en zelflerende algoritmes. Iets wat technisch mogelijk is, kan ethisch ongemakkelijk tot 

onaanvaardbaar zijn. Waar ligt de grens van het moraal? Soms geeft de wet daar heldere 

grenzen aan, maar soms zul je die zelf moeten bepalen. In de komende hoofdstukken zie je af 

en toe die situatie ontstaan, bijvoorbeeld bij gebruik van sociale media. Gebruik altijd je 

gezond verstand en handel naar de bedoeling of geest van de wet in plaats van naar de letter 

van de AVG. 

 

2.4 Transparantie, informeren van betrokkenen en stakeholders 
Een kernpunt van de AVG is transparantie. Tegenwoordig staan we gemiddeld in meer dan 

tienduizend databases en hebben we daar meestal geen idee van. De AVG heeft specifieke 

verplichtingen rondom het informeren van betrokkenen, hetgeen je met een privacyverklaring 

kan doen (zie paragraaf 5.2). De betrokkene is de persoon over wie of van je gegevens 

verwerkt. De rechten van de betrokkenen worden in hoofdstuk 5 benoemd. 

 

 



Privacyhandboek       
   
Handvatten voor makelaars en taxateurs om te voldoen aan de AVG 

13 
Dit handboek is exclusief voor NVM leden en mag niet verder worden verspreid 

 

De transparantie gaat in de praktijk verder dan het informeren van de betrokkene. In het 

voorgaande is aangegeven dat je best wat ruimte hebt om afwegingen te maken. Daarbij hoort 

de verantwoordelijkheid om te vertellen waarom je voor een bepaalde afweging hebt gekozen. 

Bij spannende keuzes is het soms ook verstandig om na te gaan hoe stakeholders denken over 

de wijze waarop je organisatie omgaat met persoonsgegevens. Met stakeholders bedoelen we 

de personen over wie jij gegevens verwerkt (opdrachtgevers, verkopers, kopers, bezichtigers, 

medewerkers, partnernetwerk) maar ook partijen met wie je zaken doet en gegevens deelt. Er 

zouden situaties kunnen zijn dat je juridisch in het gelijk staat, maar dat je omgeving dat niet 

begrijpt. Als je dat weet moet je extra uitleggen waarom en hoe je die gegevens gebruikt en 

wat voor maatregelen je hebt genomen om misbruik te voorkomen. Door een dialoog met 

stakeholders krijg je beter inzicht in de belangen en gevoelens van anderen, je krijgt wellicht 

ideeën hoe je hetzelfde doel op een andere wijze kunt bereiken en je kunt vragen en/of 

klachten voorkomen. 

Je kunt heel goed conform de AVG gegevens verwerken maar dan alsnog discussies krijgen. 

Denk maar aan de voorbeelden in de media. Wees je ervan bewust dat een betrokkene via de 

media steeds meer (al dan niet accurate) kennis over privacy heeft, en naar de AP kan stappen 

wanneer hij of zij denkt dat zijn of haar gegevens niet behoorlijk worden verwerkt. 
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3. Heb je te maken met de AVG? 
Of je te maken hebt met de AVG is eigenlijk een retorische vraag. Natuurlijk heb je er als 

makelaarskantoor mee te maken! In ieder geval al sinds 1995 toen de Wet bescherming 

persoonsgegevens (Wbp) van kracht werd. In dit hoofdstuk gaan we in op de definities van de 

wet. Zo komen we op het juridisch kader dat bijvoorbeeld aangeeft dat de AVG alleen maar 

geldt als je gegevens verwerkt over personen. Heb je te maken met de verplichtingen uit de 

AVG, dan maakt het nog wel uit welke privacy-juridische rol je vervult. Daar gaan we in het 

laatste deel van dit hoofdstuk op in.   

 

3.1 Persoonsgegeven en betrokkene  
De AVG definieert persoonsgegevens als alle informatie over een geïdentificeerde of 

identificeerbare natuurlijk persoon. Het is belangrijk om te weten wat onder deze definitie valt. 

Immers, als er geen sprake is van persoonsgegevens, is de AVG niet van toepassing. Om je 

alvast voor te bereiden, heel veel gegevens worden als persoonsgegevens gekwalificeerd. 

Enkele voorbeelden: 

• Naam en contactgegevens opdrachtgevers, van een bezichtiger, koper; 

• Leeftijd, inkomenscategorie, gezinssamenstelling; 

• Woonbehoefte; 

• Noodzaak voor een traplift; 

• Fianciële mogelijkheden van een huurder; 

• Foto’s en video’s van de woning; 

• De omschrijving en kenmerken van de woning zoals vraagprijs, bouwjaar, oppervlakte, 

WOZ-waarde; 

• Kenteken van een auto; 

• Een IP-adres; 

• Het zoekgedrag op een website. 

 
natuurlijk persoon (de betrokkene) 

De betrokkene is degene over of van wie persoonsgegevens worden verwerkt. In het kader van 

de makelaardij hebben we het dan meestal over de (potentiële) kopers, verkopers, huurders, 

verhuurders en bezichtigers. Vergeet niet de medewerkers van het makelaarskantoor, zie 

daarvoor het kader op pagina 47. 

 

Gegevens over overleden personen worden niet beschouwd als persoonsgegevens. Wel kunnen 

ze soms ook iets zeggen over nog levende personen en dan zijn het persoonsgegevens over die 

levende personen. In de praktijk is het natuurlijk slordig om mailings te sturen naar het adres 

van een overleden persoon. In feite heb je dan te maken met verouderde gegevens. 

 

Ook gegevens over bedrijven kunnen persoonsgegevens zijn. Dat is het geval bij 

eenmanszaken in de brede zin van het woord, zoals een pensioen BV, BV met een DGA, 

eenmansbedrijven, vennootschap onder firma of maatschap. De (financiële) bedrijfsgegevens 

zijn dan tevens persoonsgegevens van de eigenaar. Vaak zal het in de periode voorafgaande 

aan het opstellen en tekenen van de opdracht tot dienstverlening nog niet bekend zijn wat de 
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precieze rechtsvorm is van het bedrijf waarmee je van doen hebt. In die periode moet je dit 

dan uitzoeken en er voor de zekerheid van uitgaan dat alle gegevens van het bedrijf 

persoonsgegevens zijn.  

De contactpersonen van een bedrijf zijn altijd natuurlijke personen en hun gegevens 

persoonsgegevens. Dat geldt ook voor een gemachtigd persoon die namens een rechtspersoon 

optreedt. 

 

KADER 
Woninggegevens of objectdata zijn ook persoonsgegevens 
Alle uitwisselinformatie op woningen worden in de NVM-database vastgelegd die teruggaat tot 
1973. Dat zijn de verkooptransacties, maar ook het intrekken van een woningaanbod. Daarbij 
worden ook foto’s bewaard. Een verkooptransactie zegt wat over de fianciële positie van de koper 
én verkoper. Worden er foto’s gemaakt, dan zegt dat eveneens wat over de bewoners van de 
woning. Hiervoor hebben we gezien dat persoonsgegevens alle informatie over identificeerbare 
personen omvat. Om deze redenen worden woninggegevens, inclusief foto’s als persoonsgegevens 
beschouwd waarop de privacywetgeving van toepassing is. 
1  Woninggegevens zijn persoonsgegevens 

 

KADER 
Maken van foto’s 
Foto’s en video’s van een woning zijn heel waardevol voor de woningzoeker en daarmee ook voor 
de verkoper of verhuurder van een woning. Logisch dat je dit bij iedere woningpresentatie inzet, 
maar hoe voorkom je dat je onnodig de privacy van de verkoper/verhuurder, toekomstige bewoner 
of buren aantast? De verkoper/verhuurder heeft hier vaak geen probleem mee. 
 
Denk steeds na of je het zelf op prijs zou stellen als deze foto van je eigen woning of inrichting zou 
worden gemaakt en verspreid. Let op dat er geen identificeerbare elementen zoals familienamen of 
kentekens op de foto komen. En als dat onvermijdelijk is, maak die daarna onherkenbaar (door ze 
te ‘blurren’).  Ook de buurhuizen en/of auto’s zullen in beeld komen. Zorg dat dit op een zo globaal 
mogelijk niveau gebeurt. De detailbeelden horen slechts bij de woning die je wilt verkopen of 
verhuren. 
2  Maken van foto's 

 

KADER 
Wat zeg je over de buren? 
Niet alleen personen waarmee je in direct contact staat hebben recht op bescherming van 
persoonsgegevens. Denk ook na over personen die indirect zijn betrokken bij het proces.  
 
Op de vragenlijst die een cliënt invult wordt ook gevraagd naar de buren. Voor een potentiële 
koper of huurder is het belangrijk om te weten of er bijvoorbeeld sprake kan zijn van 
geluidsoverlast. De cliënt heeft hierover een mededelingsplicht. Geef dit echter zo feitelijk 
mogelijk aan, maar leg niet vast dat de buren aso’s zijn. 
 
Uiteindelijk wordt de vragenlijst via je makelaardij naar buiten gebracht. Let er daarom op wat je 
opdrachtgever invult. Klachten kun je immers beter voorkomen. 
3  Wat zeg je over de buren 

identificeerbaar 

Als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden 

geïdentificeerd. Bijvoorbeeld aan de hand van een identificator zoals een naam, adres, 



Privacyhandboek       
   
Handvatten voor makelaars en taxateurs om te voldoen aan de AVG 

16 
Dit handboek is exclusief voor NVM leden en mag niet verder worden verspreid 

 

burgerservicenummer (BSN), klantnummer, locatiegegevens of een IP adres. Maar ook 

algemenere elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, 

psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijk persoon kunnen als 

identifcator gelden. Een woonadres is een persoonsgegeven, ook al weet je in eerste instantie 

nog niet wie daar woont. Om deze redenen worden de gegevens in de NVM-database als 

persoonsgegevens beschouwd. Met NVM-database bedoelen we de gegevens van de Tiara-

gegevensuitwisseling en de Midas-database die door de NVM-dochter Brainbay worden 

verwerkt. 

 

Niet bij alle informatie die beschikbaar is, weet je meteen wie het is. Zodra er een redelijke 

verwachting is dat je toch de link kunt leggen met een specifieke persoon is er sprake van 

identificeerbaarheid. Je hoeft verder niet iemands naam te kennen om te spreken van 

identificeerbaar. Als een verwerking een effect kan hebben op iemand, ook al weet jij niet wie 

het precies is, is al sprake van persoonsgegeven en moet je aan de privacywetgeving voldoen. 

 
alle informatie over 

Als de AVG stelt dat persoonsgegevens alle informatie over een persoon is, bedoelt ze dan 

ook echt alle informatie? Jazeker! Je kunt het zo gek niet bedenken, als informatie op wat voor 

manier dan ook iets zegt over of gekoppeld is aan een identificeerbare persoon, dan zijn het 

persoonsgegevens. De vorm doet niet ter zake.  

 

Veel mensen denken in eerste instantie aan direct identificerende gegevens zoals naam en 

adres. Maar het begrip persoonsgegeven is veel breder. Een aantal voorbeelden uit de 

makelaarspraktijk: 

• naam, adres, geboortedatum, titulatuur, geslacht; 

• e-mailadres, telefoonnummer, zakelijk adres, huisadres, locatie; 

• reden van verkoop of verhuur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk; 

• woningkenmerken, vraagprijs, transactieprijs; 

• foto’s en video’s van huis, woonkamer, badkamer, tuin, oprit, auto etc.; 

• antwoorden, klachten, meningen, publicaties; 

• inhoud van e-mails, surfgedrag; 

• overtredingen, veroordelingen; 

• speciale omstandigheden rondom (ver)koop/(ver)huur van een huis zoals ‘slecht ter been 

zijn’ van een (ver)koper/(ver)huurder (zie kader gezondheidsgegevens); 

• identificatienummers zoals BSN (dit slaan makelaars niet op) en rijbewijsnummer; 

• kopie van identiteitsbewijs; 

• IP-adressen, tracking cookies. 

 

En in de context van HR (personeelszaken) binnen een makelaarskantoor:  

• functie, leidinggevende, personeelsnummer; 

• kopie ID, salaris, bankrekeningnummer; 

• loopbaan, opleidingen, competenties; 

• verzuimregistratie. 
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KADER 
Gezondheidsgegevens 

Als je gegevens verwerkt die iets zeggen over de gezondheid van een persoon, zijn strengere regels 
van toepassing (zie paragraaf over bijzondere persoonsgegevens 4.7). Uit de wet en opinies van de 
toezichthouder blijkt dat een gegeven al snel een gezondheidsgegeven is, onder andere: 

• gegevens over iemands voormalige, huidige of toekomstige gezondheidstoestand; 

• informatie over bijvoorbeeld iemands ziekte, handicap, ziekterisico, medische voorgeschiedenis, 

klinische behandeling of de fysiologische of biomedische staat, ongeacht de bron. 

Let dus op bij het noteren van speciale omstandigheden rond een opdrachtgever of (potientiële) 
koper in jouw systeem. Vaak vertellen personen honderduit over de kwaaltjes die ze hebben of 
zelfs diagnoses die gesteld zijn, maar als je dat opschrijft in jouw systemen, moet je aan de strikte 
regels rondom de verwerking van bijzondere persoonsgegevens voldoen. In veel gevallen zul je 
geen uitzondering op die regels hebben waardoor je deze gegevens simpelweg niet mag verwerken. 
 
Leg in deze situaties de eis vast en niet de reden. Een eis is dan bijvoorbeeld gelijkvloers of met lift 
bereikbaar. 
4  Gezondheidsgegevens 

 

3.2 Verwerken  
Voor verwerken geldt eigenlijk hetzelfde als voor het begrip persoonsgegeven: er is al heel 

snel sprake van verwerken. Het begrip verwerken betreft de hele levenscyclus van informatie 

van verkrijgen tot vernietigen en alles wat je doet of zou kunnen doen met persoonsgegevens. 

Het belangrijkste woord in de definitie is het woordje “zoals” dat aan de volgende forse 

opsomming in de AVG voorafgaat. Het geeft aan dat alles wat je nog meer kunt bedenken 

waarschijnlijk ook een verwerking is. 

 

“[…] het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of 

wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, 

verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, 

afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.” 

 

Vrijwel elke gegevensverwerking gebeurt tegenwoordig digitaal. Zodra er een computer, 

mobiele telefoon, tablet, digitale camera of ander slim apparaat in het spel is dat 

persoonsgegevens verwerkt, moet je voldoen aan de regels van de AVG. Het gaat er niet om 

dat álles digitaal gebeurt: ook als je deels handmatig werkt, mag je niet zonder reden gegevens 

gebruiken of bewaren. De AVG geldt namelijk ook voor gegevens op papier, zolang je die 

tenminste op een gestructureerde manier bijhoudt en er redelijk eenvoudig in kunt zoeken. 

Koopovereenkomsten, vragenlijsten, lijsten van zaken, maar ook personeelsdossiers horen 

allemaal conform de AVG verwerkt te worden.  

 

3.3 Waar worden gegevens verwerkt? 
De AVG is weliswaar een wet van de EU, maar haar reikwijdte is verder dan alleen de EU-

lidstaten. Zij is ook van toepassing op organisaties die niet in de EU gevestigd zijn, maar wel 

gegevens verwerken gericht op personen in de EU. Met de EU bedoelen we hier overigens alle 

lidstaten van de Europese Unie én Noorwegen, IJsland en Liechtenstein (lid van de Europees 

Economische Ruimte, EER).  
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internationaal gegevensverkeer 

In het verlengde van de vraag waar de gegevens worden verwerkt kan het voorkomen dat een 

partij bij wie je een dienst afneemt, de gegevens verwerkt in andere landen dan de EU. Het 

advies is om te zorgen dat je met leveranciers werkt die hun servers binnen Nederland of de 

EU hebben staan. Maak je gebruik van bijvoorbeeld een clouddienst in India of de Verenigde 

Staten waar je als kantoor je bestanden hebt opgeslagen, dan gaan er extra regels gelden voor 

internationaal gegevensverkeer.  

Dit geldt ook als je bemiddeling doet voor objecten buiten de EU. Als je diensten verleent ten 

behoeve van expats en je communiceert met de opdrachtgevende organisatie die buiten de EU 

is gevestigd, dan is dat ook internationaal gegevensverkeer.  

 
KADER 
Regels voor internationaal gegevensverkeer 
Als EU willen we dat ons hoge beschermingsniveau gewaarborgd blijft. Daarom mag je alleen 
gegevens buiten de EU/EER verwerken als je dat doet met een land dat adequaat bevonden is 
door de Europese Commissie. Op moment van schrijven van deze handleiding zijn dit: Andorra, 
Argentinië, Canada (voor commerciële organisaties), de Faeröer Eilanden, Guernsey, het Isle of 
Man, Israël, Jersey, Nieuw Zeeland, Uruguay en Zwitserland, en het EU/US Privacy Shield-
programma).  
 
Andere instrumenten uit de AVG zijn bindende bedrijfsvoorschriften (bedoelt voor 
internationale concerns), juridisch bindende afspraken tussen overheidsinstanties of het 
gebruik maken van een partij buiten de EU/EER die voldoen aan een specifieke 
privacygedragscode of -certificering. Ook zijn er modelcontracten van de Europese Commissie 
om afspraken te maken met een partij buiten EU/EER. Raadpleeg een privacyjurist hoe je 
hiermee om moet gaan.  
 
Wanneer niets van de bovenstaande mogelijkheden van toepassing is, dan zijn er nog 
uitzonderingen die rechtmatige doorgifte mogelijk kunnen maken, onder andere wanneer de 
betrokkene toestemming heeft gegeven voor het internationale gegevensverkeer, de overdracht 
noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of het gaat om een gerichte en 
beperkte verstrekking uit openbare registers.  
 
Kun je ook niet terecht bij een van de uitzonderingen, dan is er nog één mogelijkheid waarvoor 
je onder strikte voorwaarden in aanmerking kunt komen om alsnog internationale 
gegevensverwerking mogelijk te maken. Die voorwaarden zijn onder andere als er sprake is van 
een éénmalige verwerking van persoongegevens van weinig personen, een dwingend 
gerechtvaardigde belang en je de Autoriteit Persoonsgegevens en betrokkene informeert. Maak 
je gebruik van deze mogelijkheid, dan moet je documenteren welke maatregelen je neemt om 
risico’s te mitigeren en deze documentatie vermelden in het verwerkingsregister. Deze 
uitzondering is vooral bedoeld als je persoonsgegevens moet verstrekken aan buitenlandse 
autoriteiten in het kader van een onderzoek. 
 
Zorg daarom als makelaar dat de gegevens in Nederland of in de EU blijven en als dat niet 
mogelijk is, raadpleeg een privacy jurist. 

5  Internationaal gegevensverkeer 

 

3.4 Rollen en juridische kwalificatie van de makelaar en ketenpartners 
Om te weten wat de verplichtingen van je makelaarskantoor precies zijn, moet je eerst de 

privacyjuridische rol van je kantoor kennen. Er zijn drie rollen, namelijk verantwoordelijke, 
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medeverantwoordelijke1 of verwerker. 

 

De verdeling van verantwoordelijkheden moet je met de andere partijen met wie je gegevens 

uitwisselt goed afspreken. Tussen de verantwoordelijke en de verwerker geldt de verplichting 

van een verwerkersovereenkomst. Er is ook een verplichting op het hebben van schriftelijke 

afspraken tussen medeverantwoordelijken.  

 

Je kunt als bedrijf verschillende rollen hebben. Voor een aantal processen is het kantoor 

‘verantwoordelijke’, voor andere processen ‘verwerker’ en mogelijk wordt nog een activiteit 

uitgevoerd in de rol van ‘medeverantwoordelijke’. Hoe kun je nu bepalen wie welke rol heeft 

bij een gegevensverwerking? 

 

Om duidelijkheid aan te brengen onderscheidt de AVG twee fundamentele rollen: de 

verwerkingsverantwoordelijke2 en de verwerker.3 In de AVG staat het als volgt:  

• de verwerkingsverantwoordelijke is degene die “het doel van en de middelen voor de 

verwerking vaststelt”; 

• de verwerker is degene die “ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke 

persoonsgegevens verwerkt”. 

 

Meestal wordt de rol van verantwoordelijke of verwerker vervuld door een rechtspersoon, 

zoals een BV, een stichting  of een bestuursorgaan, maar het is ook mogelijk dat die rol bij een 

individeel persoon ligt.  

Wanneer je gegevens invoert in een KA-pakket (KA staat voor kantoorautomatisering) dan is 

je makelaarskantoor de verantwoordelijke. De KA-leverancier is hierbij verwerker wanneer 

deze in het proces alleen maar jou faciliteert in de verwerking van de persoonsgegevens. In 

figuur 9  Het netwerk rondom de makelaar) staat het netwerk van partijen rondom jou als 

makelaar afgebeeld met de rollen die deze partijen hoofdzakelijk vervullen. In het 

onderstaande zullen we nog iets concreter ingaan op de verschillen tussen verantwoordelijke 

en verwerker, want in praktijk blijkt het onderscheid best lastig te zijn.  

 
Verantwoordelijke 

De verantwoordelijke is de baas over de verwerking. De simpelste situatie is de organisatie die 

gegevens alleen verwerkt omdat dat nodig is om haar taak te vervullen of doelen te behalen. 

Het is duidelijk dat zij dan zelf de verantwoordelijke is: een aankoopmakelaar is dat voor de 

aankoop van een huis, een verkoopmakelaar is dat voor de verkoop van een huis. Beide 

makelaars verwerken gegevens van hun opdrachtgever, waarbij de verkoopmakelaar de 

gegevens invoert in het uitwisselingssysteem van NVM. 

 

Een goede vuistregel in dit soort gevallen is dat je een verantwoordelijke bent zodra je een 

grote vinger in de pap hebt rondom de gegevensverwerking. Dat is in ieder geval zo wanneer 

je het doel (waarom?) en de middelen (wie, waar, wat, hoe, hoe lang) van de verwerking 

bepaalt.  

 

                                                 
1 ‘Medeverantwoordelijke’ wordt ook vaak ‘gezamenlijke verantwoordelijke’ genoemd. 
2 Let op: omdat ‘verwerkingsverantwoordelijke’ zo’n lang woord is, zullen wij het houden bij eenvoudigweg ‘verantwoordelijke’, de 
term die nu ook gehanteerd wordt. 
3 In het Engels heten deze respectievelijk de data controller en de data processor. 
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Hoe dan ook is het zo dat de feitelijke situatie doorslaggevend is bij het bepalen van de 

rolverdeling. Een verwerkersovereenkomst sluiten met een dienstverlener die eigenlijk 

verantwoordelijke is maakt hem niet automatisch een verwerker. Een medewerker die 

persoonsgegevens steelt van zijn werkgever wordt daarmee, ook al handelt hij onrechtmatig en 

hoe vreemd dit ook klinkt, de verantwoordelijke voor die gegevens. Dat komt omdat die 

medewerker (een individu) in dat geval zelfstandig doel en middelen heeft bepaald. 

 

 

KADER 
Relatie tussen makelaar en verhuurder 
In de relatie tussen de makelaar en de verhuurder is zowel de makelaar als de verhuurder een 
verantwoordelijke. Dan moet er wel sprake zijn van een bedrijfsmatige verhuurder. Met 
verantwoordelijke wordt bedoeld dat degene verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking 
omdat hij het doel en de middelen hiervoor vaststelt. De bedrijfsmatige verhuurder bepaalt dat hij 
gegevens nodig heeft om ervoor te zorgen dat de huurder het pand kan huren (doel). Ook heeft hij 
zelf een systeem waarin deze gegevens verwerkt worden (middelen). De bedrijfsmatige verhuurder 
is dus verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Bij een particuliere verhuurder is alleen de 
makelaar de verantwoordelijke. De particuliere verhuurder is niet verantwoordelijk voor 
persoonsgegevensverwerking. Hij stelt namelijk niet de middelen vast. De persoonsgegevens 
worden immers opgeslagen bij de makelaar.  
 
Bij verhuurbemiddeling zal de makelaar vaak voor meerdere verhuurders werken en zelfstandig 
een inschatting maken welke potentiele huurders goed passen bij welke verhuurder.  De makelaar 
doet dat in de rol van een verwerkingsverantwoordelijke.   
6  Relatie tussen makelaar en verhuurder 

 

KADER 
Rol van fotograaf, meetbureau, accountant, agent 
Een fotograaf is een verantwoordelijke volgens de AVG op het moment dat hij zelf artistieke 
keuzes maakt in zijn foto’s. 
 
Indien de makelaar niet zelf meet maar een meetbureau inschakelt, dan is het meetbureau een 
verantwoordelijke. 
 
Een accountant is verwerkersverantwoordelijke zodra hij typische accountant werkzaamheden 
uitvoert als jaarrekeningen controleren. Op het moment dat hij puur facturen/boekhoudt in 
opdracht van de makelaar is hij een verwerker en moet je wel een verwerkersovereenkomst 
afsluiten. 
 
Bij een broker-agent constructie is de agent in principe verwerkersverantwoordelijke, omdat hij 
zelfstandig kan bepalen met welk doel persoonsgegevens worden verzameld. 
7  Rol van fotograaf, meetbureau. accountant, broker-agent verhouding 

 
Verwerker 

In de praktijk zijn er echter vaak meerdere partijen betrokken bij een gegevensverwerking. Zo 

schakelt bijna iedere organisatie wel andere partijen in voor het verwerken van 

persoonsgegevens, die we dan verwerkers noemen. Iedere makelaar maakt gebruik van een 

KA-leverancier. Deze KA-leverancier verzorgt de uitwisseling met de NVM-database en 

huizenplatforms waaronder Funda en zorgt voor een CRM-omgeving waarin je als makelaar 
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alles kunt vastleggen omtrent je klantproces. Een ander voorbeeld van een verwerker is het 

bureau dat de salarisverwerking voor het kantoor doet. Maar het kunnen ook leveranciers zijn 

met software en databasediensten waarin persoonsgegevens worden verwerkt zoals Microsoft 

of Dropbox. Niet bij alle verwerkingen is een verwerker betrokken: als je bestanden opslaat op 

je eigen harde schijf van je computer, dan gebeurt dat geheel binnen je eigen organisatie. 

Tegelijkertijd kan een verwerking wel meerdere verwerkers hebben, die bijvoorbeeld 

verschillende onderdelen van de verwerking op zich nemen.  

 

Een verwerking kan ook meerdere verwerkingsverantwoordelijken hebben. We spreken dan 

van gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat is overigens weer wat anders dan verschillende 

partijen die min of meer zelfstandig in een keten samenwerken en daarbij gegevens met elkaar 

uitwisselen. Dat zijn dan op zichzelf staande verwerkingsverantwoordelijken, met ieder hun 

eigen gegevensverwerkingen.  

 

Een verwerker kan zelf ook weer één of meer verwerkers inschakelen. Dat zijn dan 

‘subverwerkers’. Een KA-leverancier zou aan de makelaar een CRM-applicatie kunnen 

aanbieden die eigenlijk door een ander bedrijf wordt geleverd. Die CRM-leverancier kan weer 

werken met een cloudtoepassing die gehost wordt door een vierde partij. Een 

subsubverwerker, zeg maar. 

 

KADER 
Verantwoordelijkheid bij leadplatforms  
Regelmatig wordt er gewerkt met een leadplatform. Dat is een brede term waar in ieder geval een 
website bij hoort waar belangstellenden geinformeerd worden en hun interesse kunnen aangeven. 
Degene van wie dit platform is, is de verantwoordelijke en is ook ‘eigenaar’ van de lead.  
 
A  Leadplatform bij makelaar 
De makelaar kan zelf een leadplatform of website hebben waar belangstellenden kunnen aangeven 
dat ze geïnformeerd willen worden als er een geschikte woning beschikbaar komt. Ook kunnen 
belangstellenden de vestiging van de makelaar bezoeken of het kantoor bellen met een 
vergelijkbaar verzoek. De makelaar legt dan enkele gegevens vast over de woonbehoefte van de 
belangstellende. Voor deze gegevens is de makelaar een verantwoordelijke. Wordt het 
leadplatform of de website gehost door een websitebouwer? Dan is de websitebouwer een 
verwerker die ten behoeve van de makelaar persoonsgegevens opslaat en het platform faciliteert.  
• De makelaar moet de belangstellende informeren over wat er met diens gegevens gebeurt. 
• Als een belangstellende geen belangstelling meer heeft voor een project, dan blijven diens 
contactgegevens en woonbehoefte in het CRM van de makelaar tot de bewaartermijn verstrijkt. Zie 
paragraaf 4.6 over de eisen op bewaartermijnen. De belangstellende kan zich ieder moment 
uitschrijven als belangstellende, waarna de makelaar de gegevens direct uit het CRM verwijdert. 
 
B  Leadplatform bij projectontwikkelaar 
In veel situaties heeft de projectontwikkelaar een projectwebsite of een ander leadplatform, 
waarop belangstellenden hun belangstelling voor het project kunnen aangeven. In deze situatie 
geldt: 
• De projectontwikkelaar is verantwoordelijke voor dit platform en moet zorgen dat de 
verwerkingen via dit platform aan de privacywetgeving voldoen. Dit houdt ook in dat de 
betrokkene, bijvoorbeeld een potentiële koper, vooraf geïnformeerd moet worden door de 
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projectontwikkelaar over wat er met diens gegevens gebeurt en wat voor type partijen daarbij 
betrokken zijn. 
• De projectontwikkelaar geeft een lead aan de makelaar, waarna de makelaar in opdracht van de 
projectontwikkelaar aanvullende informatie bij de potentiële koper verzamelt om tot een goede 
verkoop van de nieuwbouwwoning (of kavel) te komen. In deze verhouding treedt de makelaar op 
als een verwerker. De makelaar mag niet op eigen initiatief andere zaken doen met die gegevens. 
Om dit te voorkomen moeten deze gegevens in de administratie van de makelaar duidelijk te 
onderscheiden zijn van persoonsgegevens waarvoor de makelaar wél als verantwoordelijke 
optreedt. 
• Indien de ontvangen gegevens in de optiek van de projectontwikkelaar niet meer nodig zijn bij de 
makelaar, moet de makelaar deze gegevens vernietigen dan wel terugleveren aan de 
projectontwikkelaar. Dit moet worden geregeld in de verwerkersovereenkomst. 
• Als een lead (kandidaat, potentiële koper) afvalt in het selectieproces van de projectontwikkelaar 
of als de kandidaat zelf geen belangstelling meer heeft in het project, mag de makelaar diens 
gegevens niet automatisch gebruiken voor het eigen CRM-systeem. De makelaar moet aan de 
opdrachtgever (projectontwikkelaar) melden dat de kandidaat geen belangstelling heeft, waarna 
de makelaar de ontvangen gegevens van de kandidaat verwijdert. Vervolgens kan de makelaar aan 
de lead (kandidaat) vragen of het akkoord is dat de makelaar enkele gegevens vastlegt over 
bijvoorbeeld zijn of haar woonbehoefte zodat de makelaar hem of haar in de toekomst kan 
informeren over een geschikte woning of nieuwbouwproject (marketingdoel). Voor de op dat 
moment ontvangen gegevens van de persoon is de makelaar dan een verantwoordelijke. 
8  Verantwoordelijke bij leadplatform 

Onderstaand figuur geeft het netwerk van verschillende partijen rond je makelaarskantoor 

grafisch weer. Het is een wat vereenvoudigde weergave omdat een partij soms verschillende 

privacy-juridische rollen kan hebben. Voor een aantal processen is een bedrijf dan verwerker, 

maar voor andere processen (bijvoorbeeld de eigen personeelszaken) is het bedrijf de 

verantwoordelijke. 

Personen in de ovalen zijn betrokkenen. De partijen in rechthoeken met doorgetrokken randen 

zijn hoofdzakelijk verantwoordelijken. NVM is verantwoordelijke voor de gegevens van de 

NVM-database. 
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9  Het netwerk rondom de makelaar 

Partijen in rechthoeken met gestippelde lijnen zijn hoofdzakelijk verwerkers. Een KA-

leverancier is voor de meeste activiteiten een verwerker voor jou als makelaar. Als een KA-

leverancier met de gegevens nieuwe activiteiten uitvoert, dan is de KA-leverancier voor die 

activiteiten een verantwoordelijke. 

 
gezamelijke verantwoordelijke (medeverantwoordelijke) 

Gezamenlijke verantwoordelijkheid betekent dat je bedrijf zich samen met een andere partij 

kwalificeert als verantwoordelijke. Je hebt dan samen doel en middelen bedacht voor de 

gegevensverwerking. Vaak is het zo dat partijen niet allemaal een gelijk aandeel hebben in het 

bepalen van het doel en/of de middelen. Heb je niet het doel bepaald maar voer je wel mede de 

regie over de gegevensverwerking, dan bestaat de kans dat je wordt gezien als 

(mede)verantwoordelijke in plaats van als verwerker. Dit kan bijvoorbeeld spelen bij 

leadplatforms die je samen met andere makelaars hebt. 

Bij gezamenlijke verantwoordelijkheid moeten de deelnemende partijen op schrift vastleggen 

wie wat doet en bij wie een betrokkene zijn rechten kan uitoefenen. 

 

KADER 
Leadplatform in samenwerkingsverband 
Op verschillende plaatsen worden in samenwerkingsverbanden lokale en regionale leadplatforms 
voor nieuwbouw opgezet. Hiervoor moet het klip en klaar zijn wat de privacyjuridische verhouding 
is van die samenwerking. In veel situaties zal er sprake zijn van een gezamelijke 
verantwoordelijkheid. In dat geval moet je zorgen dat vastgelegd is wie welke taak op 
gegevensverwerking uitvoert en wie aanspreekbaar is. Het moet onder meer heel duidelijk zijn op 
welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen. Als dit niet is vastgelegd ben je als 
deelnemende makelaar volledig aansprakelijk voor fouten die bij dit leadplatform plaatsvinden. Je 
hebt in deze situatie dus geen verwerkersovereenkomst nodig, maar wel andere vastgelegde 
afspraken vanuit artikel 26 AVG. In dat artikel is de samenwerkingsovereenkomst geregeld. Die is 
van toepassing als je allebei verantwoordelijk bent voor de verwerking van persoonsgegevens.  
Laat je in dit soort situaties adviseren door een privacyjurist.  
10  Leadplatform in samenwerkingsverband 

 

KADER 
Hoe om te gaan met leads 
Leads van mogelijke opdrachtgevers kunnen op verschillende manieren binnenkomen. Een lead 
kan een offerteverzoek of alleen interesse zijn. In drie voorbeelden lichten we toe in welke rol je 
zou kunnen bevinden:  
 
1. Een geïnteressseerde kan zich rechtstreeks bij je melden, bijvoorbeeld via de telefoon, website 

of via het binnenlopen van je zaak. Je makelaarskantoor is in die situaties de 

verantwoordelijke voor het gebruik van diens gegevens.  

2. Als je aankoopmakelaar bent van een projectontwikkelaar en je ontvangt de leads rechtstreeks 

van deze opdrachtgever, dan is je kantoor de verwerker. Jij mag dan niets anders doen met die 

gegevens dan is afgesproken met die projectontwikkelaar. Als de lead niet tot succes leidt bij je 

opdrachtgever, dan moet je in overleg met de opdrachtgever de gegevens verwijderen. Je kunt 

natuurlijk daarna wél die persoon benaderen met de vraag of je diens gegevens mag gebruiken 
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voor toekomstige dienstverlening (marketing). Deze persoon moet daar dan toestemming voor 

geven en daarna is je bedrijf verantwoordelijke voor die gegevens.  

3. Een leadplatform zoals 4offertes.nl communiceert aan de offerteaanvrager dat diens gegevens 

worden doorgegeven aan vier makelaars. Zij doen dat als doorgeefluik en stellen geen eisen 

aan de ontvangende makelaar hoe deze een offerte gaat opstellen. Dat betekent dat het 

ontvangende makelaarskantoor een verantwoordelijke is op de ontvangen gegevens van de 

offerteaanvrager. In je communicatie naar de offerteaanvrager moet je daarna wel aangeven 

wat je met de gegevens van de aanvrager doet. 

11  Hoe ga je om met leads 

 

KADER 
Wanneer heb je een overeenkomst nodig met een andere partij 
Wanneer moet je volgens de AVG verplicht afspraken maken met andere partijen? 
 
Bij een verhouding van verantwoordelijke en verwerker moet je volgens de AVG een 
verwerkersovereenkomst afsluiten. In de verwerkersovereenkomst wordt onder andere geregeld 
hoe de verwerker moet handelen bij een datalek en schrijft voor dat de verwerker een 
beveiligingsniveau heeft dat afdoende is. Zie bijlage 5 voor de onderwerpen die in die 
verwerkersovereenkomst moeten staan. Het is overigens niet nodig dat het woord 
‘verwerkersovereenkomst’ op een document staat. Deze afspraken kun je ook regelen in een bijlage 
van een overeenkomst of op een andere wijze. Het moeten wel vastgelegde afspraken zijn. 
 
Bij een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een verwerking (bijvoorbeeld bij een 
leadplatform) moet je volgens de AVG ook afspraken vastleggen. Belangrijke elementen daarin 
zijn hoe betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen. Maar het moet ook helder zijn wie wat doet 
bij een datalek. Neem met een privacyjurist contact op om de afspraken goed vast te leggen. 
 
In een relatie tussen twee verwerkingsverantwoordelijken hoeft er vanuit de AVG geen 
overeenkomst te worden afgesloten. Wat wél nodig is dat de gegevensverstrekkingen aan elkaar 
legitiem zijn en dat betrokkenen goed geinformeerd worden over de verstrekking. Dit informeren 
gebeurt in de privacyverklaring. In de privacyverklaring die jij als makelaar naar je klanten hebt 
verzonden, is ook de privacyverklaring van NVM opgenomen. Als makelaar verstrek jij namelijk 
ook gegevens richting de NVM-database. 
12  Wanneer heb je een overeenkomst nodig met een andere partij 

 

3.5 Wat gebeurt er met de gegevens van de (ver)koper of (ver)huurder 
Je moet helderheid bieden over wat er met de gegevens van cliënten gebeurt.  

 

In afbeelding 13 worden de belangrijkste partijn getoond die via de NVM-database de object- 

en transactiegegevens uitwisselen.   
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In afbeelding 14 wordt duidelijk gemaakt waar de gegevens van de verkoper worden verwerkt. 

Voor een deel is dat via de NVM-gegevensuitwisseling, maar de meest gevoelige gegevens 

(financiele gegevens, ID-gegevens) worden alleen in het makelaarssysteem bij KA-leveranier 

verwerkt.  

In afbeelding 15 wordt duidelijk gemaakt wat er met de gegevens gebeurt na een 

verkooptransactie.  

 

 
13  uitwisseling van objectegevens 

Jij als makelaar hebt bij een KA-leverancier je kantoorautomatisering. De KA-leverancier is 

ook aangesloten op de NVM-database. Als je een nieuw object in de verkoop hebt of na een 

transactie, dan geef je dat via de KA-leverancier door aan de NVM-database. 

Via de NVM-database wordt dit ook bekend gemaakt bij de andere NVM-makelaars, bij 

Funda en eventueel bij andere huizensites. Ook een niet-NVM makelaar kan zijn aanbod via 

de NVM-database bekend maken. 

 

In de NVM-database staan niet alleen de actuele, maar ook de historische gegevens van 

objecten en transacties. Via zogenoemde smart products kunnen NVM-makelaars analyses 

uitvoeren op de historie van een object of op marktvergelijkingen. 
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14  Wat gebeurt er met gegevens tot aan het transactiemoment 
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De gegevens van de client (verkoper) worden door de makelaar in het eigen makelaarssysteem 

(van de KA) vastgelegd. Dat zijn onder meer: 

• Objectinformatie 

• Contactgegevens, afspraken met cliënt (CRM-achtige gegevens) 

• Identificatiegegevens 

• Gegevens met betrekking tot het biedproces 

• Gegevens die nodig zijn voor de koop of huuracte 

 

Daarnaast zal de makelaar het object aanmelden in de NVM-database. Dit betreft 

objectinformatie, vraagprijs en de datum dat het object op de markt is gebracht (en evt weer 

van de markt is gehaald). Deze gegevens blijven voor altijd in de NVM-database zodat daar 

een database ontstaat met al het actuele en historische aanbod. 

 

Via de NVM-database wordt het object automatisch aangemeld bij andere KA-leveranciers 

van andere NVM-makelaars en wordt daar gepresenteerd.  

 

Als de cliënt dat wil, wordt het object via de NVM-database ook aangemeld bij Funda en bij 

andere huizensites zoals Jaap. Op die sites wordt dan de objectinformatie getoond, de 

vraagprijs en de datum dat het object op de markt is gekomen. 

 

De verkopende makelaar kan, op verzoek van de cliënt, aanvullend beeldmateriaal en 

aanvullende beschrijvingen op Funda plaatsen.  

 

Ook zal de verkopende makelaar, op verzoek van de cliënt, het object op de eigen website(s) 

plaatsen, in de makelaarsvitrine plaatsen en op folders drukken en in kranten adverteren. 

 

Overigens kan ook een niet-NVM makelaar diens aanbod bij de NVM-database aanmelden en 

daarmee plaatsen op Funda.  
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15 Wat gebeurt er met gegevens van koper na de transactie 
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Na de transactie meldt de makelaar aan NVM-database de volgende gegevens: 

• De transactie- of huurprijs 

• De datum van verkoop of verhuur 

• De postcode + huisnummer van de koper/huurder 

• Looptijd verhuur / verkooptijd koop 

• Eventueel de verkoop onder voorbehoud, op/van markt halen 

Deze gegevens blijven voor altijd in het NVM-systeem zodat daar een database ontstaat met al 

het actuele en historische aanbod. 

 

Via de NVM-database wordt de transactie ook doorgegeven aan de KA-leveranciers van 

andere NVM makelaars. De postcode+huisnr van de koper wordt overigens niet doorgegeven, 

die blijft alleen in het NVM-systeem. Bij andere NVM makelaars wordt de transactie 

zichtbaar. Via de presentatiemodule van KA-leveranciers is het actuele aanbod en historische 

transacties tot 4 jaar geleden zichtbaar. 

 

Via de NVM-database wordt het object afgemeld bij Funda. 

 

Via de NVM-database wordt het object ook afgemeld bij andere huizensites. Ook daar zal het 

object verwijderd worden. 

 

KADER 
Brainbay: wat doet NVM met de gegevens 
In deze handleiding spreken we voor de eenvoud over de NVM-database. Dat is ook eenvoudiger 
naar huizenbezitters uit te leggen. 
In 2018 is Brainbay bv opgericht. Brainbay is vanuit de visie van de NVM in het leven geroepen 
om data die aanwezig is binnen de NVM en haar deelnemingen te combineren, te verrijken, 
waarna zij beschikbaar zijn voor smartproducts. Brainbay beheert en exploiteert onder meer de 
NVM-database. Brainbay is één van de werkmaatschappijen (naast Funda, Realworks, flux en 
Academie van Vastgoed) van de NVM-Holding.  
 
De NVM-database bevat alle transacties van NVM makelaars sinds de jaren zeventig en bevat een 
heel groot deel van het vastgoed van Nederland. Deze gegevens worden verrijkt met geografische 
informatie (kadastrale gegevens, ruimtelijke plannen), energielabels, CBS-gegevens (buurtcijfers, 
demografie, voorzieningen), Whooz profielen (wat voor type mensen wonen er in de straat) en 
andere gegevens.  
 
Vanuit de aanbod- en transactiegegevens uit de NVM-database en de overige informatiebronnen 
worden diverse informatieproducten samengesteld, waaronder: 
* de vastgoedcijfers die NVM op kwartaalbasis produceert 
* diverse ‘smart products’ ten behoeve van NVM makelaars waardoor je als NVM makelaar een 
goed inzicht hebt in de historie van een object, maar ook in markt- en waardegegevens van 
vergelijkbare objecten 
* gegevens voor externe partijen (bv gemeenten, ondezoeksinstellingen) 
16  brainbay:wat doet NVM met de gegevens 
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4. Het gegevensverwerkende proces 
De privacywetgeving is in de kern natuurlijk bedoeld opdat het gegevensverwerkende proces 

zelf netjes verloopt. Dit hoofdstuk gaat op de eisen die de AVG daaraan stelt. 

 

4.1 Rechtmatige en zorgvuldige verwerking 
Een verwerking moet rechtmatig zijn. Dat lijkt logisch omdat iedereen zich aan de wet moet 

houden. Wat echter bedoeld wordt is dat de gegevensverwerking niet in strijd mag zijn met het 

Europese en het nationale recht, waaronder de grondrechten. Je zult soms in situaties komen 

waarbij afwegingen gemaakt moeten worden tussen verschillende rechten. 

 

Dit betekent dat het recht op privacy en gegevensbescherming, net als andere grondrechten, 

niet absoluut is. Dan zijn afwegingen nodig tussen de verschillende grondrechten, waarbij 

gestreefd moet worden om alle grondrechten die in het geding zijn zoveel mogelijk te 

respecteren. De kunst is dan om die zogenaamd conflicterende grondrechten zo goed mogelijk 

met elkaar te verenigen. 

 

Het kan dan zijn dat een gegevensverwerking die keurig aan de regels van de AVG voldoet 

toch onrechtmatig is, omdat die andere (grond)rechten met voeten worden getreden. Een 

gegevensverwerking moet eveneens voldoen aan onze nationale wetgeving. In de praktijk 

biedt de AVG, waar dat nodig is, de ruimte om gegevens te verwerken volgens sectorale 

wetgeving, bijvoorbeeld de Wwft. In de Wwft staat bijvoorbeeld dat gegevens met betrekking 

tot het cliëntenonderzoek gedurende vijf jaar na het beëindigen van de zakelijke relatie moeten 

worden bewaard. In de AVG staat daarentegen dat je gegevens niet langer mag bewaren dan 

noodzakelijk. Voor de gegevens die genoemd staan in de Wwft geldt dat ze vijf jaar bewaard 

moeten worden voor het doel van de wet. Die gegevens moet én mag je dus vijf jaar bewaren. 

(zie meer over de Wwft het kader op pagina 36).  

 

Op die manier kunnen verschillende wetten prima samen regels stellen voor 

gegevensverwerkingen. Indien er toch een conflict ontstaat, dan is dat iets voor de 

toezichthouders om op te lossen. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt daarom ook toezicht 

op veel sectorale wetgeving die verwerking van persoonsgegevens met zich meebrengt, zoals 

de Wwft, de telecommunicatiewet, de elektriciteits- en gaswet, het arbeidsrecht, de Wet arbeid 

vreemdelingen, enz. 

 

De gegevensverwerking moet zorgvuldig zijn. Dat is een zachte, maar wel een belangrijke eis. 

Wat bedoeld wordt is dat je ook naar de geest van de wet moet handelen. Stel dat bij een 

gegevensverwerking nergens een concrete bepaling uit de AVG wordt overtreden, dan zou 

deze verwerking nog steeds als onzorgvuldig kunnen worden beoordeeld.  

Hoe vervelend dit ook is, zo’n situatie kan optreden als je als makelaar in een te vroeg stadium 

van een proces teveel informatie opvraagt. Voor het bezichtigen van een huur- of koopwoning 

is het nog niet relevant dat je als makelaar over financiële gegevens beschikt van de 

geinteresseeerde. Stel je dat als voorwaarde aan een potentiële huurder of koper om te mogen 

bezichtigen, dan kan dat als machtsmisbruik worden gezien en kun je hierover vragen 

verwachten.  
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Iets vergelijkbaars geldt voor organisaties die eisen dat betrokkenen toestemming geven voor 

zaken als direct-marketing en het plaatsen van trackingcookies als voorwaarde voor het 

leveren van een dienst, terwijl de gegevens daarvoor helemaal niet nodig zijn en de 

betrokkenen er helemaal niet op zitten te wachten. Deze laatste praktijk wordt overigens door 

de AVG expliciet verboden. 

 
4.2 Grondslagen 

De AVG kent zes grondslagen voor een rechtmatige verwerking. Een verwerking moet 

gebaseeerd zijn op één van de volgende grondslagen: 

1) Nodig om een overeenkomst voor te bereiden of uit te voeren; 

2) Nodig voor de uitvoering van een wettelijke verplichting; 

3) Gerechtvaardigd belang; 

4) Verwerking is voor iemand van levensbelang; 

5) Uitvoering van een overheidstaak; 

6) Toestemming van de betrokkene. 

Voor jou als makelaars zijn vooral de eerste drie grondslagen van belang en als die niet 

voldoende zijn kun je eventueel terugvallen op de grondslag van toestemming. 

 
1. De verwerking is nodig om een overeenkomst met de betrokkene voor te bereiden of uit te 
voeren 

Een grondslag voor verwerking is de noodzaak om een overeenkomst met de betrokkene voor 

te bereiden of uit te voeren. De meeste verwerkingen die je als makelaar doet zijn op deze 

grondslag gebaseerd. Immers, bijna alles wat je doet is op basis van een opdracht tot 

dienstverlening. Mede daarom is het van belang om een goede schriftelijke opdracht tot 

dienstverlening met de opdrachtgever te hebben. Ook het verzamelen en verwerken van 

gegevens om tot die opdracht te komen (de offerte), zijn op deze grondslag gebaseerd. Maar 

ook gegevens in het kader van een arbeidsovereenkomst worden onder deze grondslag 

verwerkt.  

 

Als de verwerking bedoeld is om de overeenkomst voor te bereiden, mag dat alleen als de 

betrokkene zelf om die verwerking en dus dat voorstel vraagt. In de meeste situaties geeft de 

betrokkene zelf de benodigde gegevens die nodig zijn voor die overeenkomst en daarmee 

wordt ook duidelijk dat de betrokkene een voorstel voor overeenkomst verwacht.  

 

Als makelaar doe je voor je opdrachtgever veel voorbereidend werk op de transactie van een 

woning. Denk aan het het verwerken van gegevens van de koper of het opmaken van de 

koopovereenkomst. Al deze activiteiten worden vanuit deze grondslag uitgevoerd.  

 

KADER 
Grondslag voor verwerken van persoonsgegevens rondom leads en marketing 
Als de lead, een potentiële opdrachtgever in dit geval, een offerte wil, dan is de grondslag voor het 
gebruik van diens gegevens het voorbereiden van een overeenkomst. In deze situatie hoef je alleen 
te communiceren wat je met diens gegevens doet. Dat doe je met een privacyverklaring. In 
hoofdstuk 5 gaan we verder in op deze privacyverklaring. 
 
Het kan ook zijn dat de lead alleen een interesse-vraag heeft. Het vastleggen, beantwoorden en 
verwerken van die vraag is nog steeds een handeling op het voorbereiden van een overeenkomst. 
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Nadat je die vraag hebt beantwoord is dit proces afgelopen.  Het is aantrekkelijk om de gegevens 
van de geinteresseerde in de toekomst te gebruiken voor een toenadering als je denkt dat je een 
goed aanbod voor hem of haar hebt. Dat is een ander proces en dan gebruik je diens gegevens voor 
marketing. Voor dit doel moet de lead toestemming geven. Daarvoor gelden de specifieke 
voorwaarden die bij de grondslag toestemming worden benoemd. 
Vooruitloppend op hoofdstuk 5 zou je bij de beantwoording van de lead (bv in offertebrief) aan 
kunnen geven dat je de persoonsgegevens gebruikt in de voorbereiding op een overeenkomst en 
tegelijkertijd aangeven dat je de gegevens ook gaat gebruiken voor marketing, tenzij de betrokkene 
daar bezwaar tegen maakt. In deze situatie mag je met een opt-out werken. Als je op een ander 
moment de toestemming gaat vragen, dan moet dat met een expliciete toestemming (opt-in). Zie 
verder hoofdstuk 5. 
17  Grondslag voor verwerken van persoonsgegevens rondom leads en marketing 

 

 

KADER 
Notulen van Vereniging van Eigenaren naar kandidaat koper 
Hoe kun je omgaan met het verstrekken van de notulen van een VvE naar een kandidaat koper? 
Diverse besturen van VvE’s willen niet dat die notulen worden verstrekt in verband met mogelijke 
schending van de privacy. 
Bij de koop van een appartement neemt de koper ook alle rechten en verplichtingen over van de 
verkoper in de VvE. Die rechten en plichten zijn vervat in een documentatieset. Die rechten en 
plichten zijn onlosmakelijk met dat appartement verbonden en die documentatieset is dan een 
onderdeel van de koop. Het is logisch dat de koper voor het definitief afsluiten van die koop zich 
een beeld wil vormen van die rechten en plichten. In dat kader is er een gegevensverstrekking van 
de verkoper aan de potentiële koper als onderdeel van de uitvoering van een 
verkoopovereenkomst. Dat geldt overigens ook voor andere aspecten van het appartement 
(energielabel, asbestverklaring etc). 
 
In de te overhandigen documentatieset horen ook de agenda’s en notulen van de laatste 
vergaderingen te zitten. Daarin is niet alleen de besluitvorming opgenomen, maar uit die notulen 
kan een potentiële koper ook vaststellen wat de eensgezindheid is van de VvE en wat mogelijke 
issues zijn in die VvE.  De VvE heeft overigens in haar eigen reglement ook gedefinieerd dat de 
agenda’s en notulen van vergaderingen van de VvE in die documentatieset moet zitten en aan haar 
leden verstrekt moeten worden. Het verkopende lid geeft aan de potentiele koper inzage hierin. 
 
Bij de verkoper ligt de verantwoordelijkheid dat aan de potentiele koper alle relevante informatie 
wordt verstrekt. Met de namen van andere leden van de VvE en eventuele agendabesprekingen die 
geen doel hebben in de due dilligence van de koper moet dus zorgvuldig omgegaan worden.   
Ieder lid van een VvE heeft vroeg of laat te maken met de verkoop van het appartement.  En 
omgekeerd zal iedere koper vooraf een goed beeld moeten hebben van het reilen en zeilen van de 
VvE. Voor een VvE bestuur is het daarom belangrijk om een goede documentatieset te hebben en 
notulen van vergaderingen zodanig op te stellen dat deze de feiten goed weergeven en geen 
onnodige en eventueel kwetsende passages bevatten.   
 
Wat is een privacyvriendelijke manier om de informatie uit de VvE te verstrekken. Als makelaar 
moet de informatieverstrekking gepast zijn en je mag niet te vroeg de notulen verstrekken. In de 
algemene verkooptekst kan een passage staan dat er een gezonde VvE is met een voldoende 
onderhouds- en beheerbudget. In de bezichtigingsgesprekken kun je mondeling en in grote lijnen 
ingaan op het reilen en zeilen van de VvE en wat daar mogelijke issues zijn. Als een kandidaat 
koper een bod wilt gaan uitbrengen is dat het moment om de koper inzage in de notulen te 
verstrekken. 
18  Notulen van Vereniging van Eigenaren naar kandidaat koper 
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KADER 
Verstrekken uitspraken van juridische procedures 
Hoe kun je omgaan met het verstrekken van informatie van juridische procedures rondom het te 
verkopen object aan de kandidaat koper?  
Stel dat het er met de buurman een conflict is over geluidsoverlast en de rechter heeft zich 
hierover uitgesproken. Het verstrekken van de uitspraak gebeurt dan in het kader van het 
totstandkomen van de overeenkomst. 
Ook hier moet je als makelaar op een gepaste wijze de informatie verstrekken. In de 
bezichtingsgesprekken kun je mondeling aangeven dat er een juridische procedure loopt of dat de 
rechter inmiddels een uitspraak heeft gedaan. Eventueel kan een potentiële koper de uitspraak 
dan op je kantoor inzien. In een volgende stap zou je die uitspraak dan aan de kandidaat koper 
kunnen verstrekken met de eis om deze te retourneren cq te wissen als de koop niet door gaat. 
19  Verstrekken uitspraken van juridische procedures 

 
2. De verwerking is nodig om aan een wettelijke verplichting te voldoen; 

Je mag persoonsgegevens verwerken als je daartoe wettelijk verplicht bent, bijvoorbeeld 

uitvoering geven aan de Wwft. Het kan dan gaan om een concrete wettelijke verplichting. Er 

zijn ook algemene wettelijke verplichtingen die alleen maar uitvoerbaar zijn als bepaalde 

gegevens worden verwerkt.  

 

KADER 
Relatie met Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme 
(Wwft) 
Indien je als NVM-makelaar bemiddelt bij de aan- of verkoop van onroerende zaken, dan ben je 
verplicht om bij iedere opdracht een cliëntenonderzoek uit te voeren. Niet alleen naar de 
opdrachtgever zelf, maar ook naar de wederpartij met wie de overeenkomst tot stand is gekomen. 
 
Dit cliëntenonderzoek -van natuurlijke personen- bestaat uit verschillende stappen. Je moet 
allereerst de rechtspersonen en de Ultimate Beneficials Owners (UBO) identificeren. Een UBO is 
een natuurlijk persoon die aan een bepaalde kenmerken voldoet (zie Wwwft regelgeving).  
 
Vervolgens moet je de informatie verifiëren. Dat kan bijvoorbeeld via de wwft-check portal van 
ComplyNow en Graydon, waarmee NVM een samenwerking is aangegaan. Zodra je dat gedaan 
hebt moet je een risico-georiënteerde benadering toepassen. Dan toets je bijvoorbeeld of iemand 
een politiek prominent persoon is (PEP). Daarnaast ben je verplicht om een monitoring te 
realiseren van de klant en wederpartij. Tot slot moet je een gedegen audit-trail aanleggen voor de 
dossiervorming. Dit alles samen vormt het cliëntenonderzoek. Een audit-trail houdt in dat een 
onderneming of toezichthouder in staat is om verwerkingen administratief te volgen en te 
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controleren.  
 
Mocht je vermoeden dat er iets niet in de haak is, dan moet je dit melden bij de daarvoor bestemde 
autoriteiten. Als er bij de transactie contante bedragen zijn boven de vijftienduizend euro moet je 
dat bovendien melden bij het meldportaal van de FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland). 
 
ComplyNow maakt voor de NVM makelaars een handboek welke je voor je eigen kantoor op maat 
kunt maken. Wat betekent dit vanuit privacy-optiek? 
1. Je doet dit om aan een wettelijke verplichting te voldoen (grondslag). 

2. Je bent verplicht om een audittrail aan te leggen. Het is dus onvoldoende als je zegt dat je iets 

gecheckt hebt en je zult dat dus moeten aantonen door informatie vast te leggen. Dit moet 

aantoonbaar zijn.  

3. Als je aantoonbaar wilt maken dat je iemands identiteit hebt vastgesteld, moet je de gegevens 

van het paspoort of een andere identitieitsbewijs overnemen, door er bijvoorbeeld een kopie 

van te maken. Voor deze aantoonbaarheid is het niet nodig dat je het BSN en de foto vastlegt. 

Het Burgerservicenummer moet je daarom blurren. Doe dat bijvoorbeeld met de KopieID app 

van de Rijksoverheid. 

4. Het risicorapport dat je kunt inzien op een wwft-check portal zul je vanwege de 

aantoonbaarheid ook moeten downloaden en bewaren.  

5. Na je clientenonderzoek archiveer je de overgenomen c.q. vastgelegde ID’s en risicorapporten. 

Deze zijn alleen nog nodig om jouw onderzoek te kunnen aantonen tot vijf jaar na het 

beëindigen van een zakelijke relatie of het uitvoeren van de transactie. Er zijn geen andere 

redenen voor het gebruik van die gegevens en je moet daarom voorkomen dat deze gegevens 

worden ingezien of op een andere wijze worden misbruikt. Zorg dus voor een heel strikte 

toegang tot deze gegevens.  

6. Na vijf jaar vervalt de wettelijke plicht om deze gegevens vast te leggen en moet je ze 

verwijderen. 

 
Een andere vraag is hoe te handelen bij het uitbesteden van het cliëntonderzoek aan de makelaar 
van de andere partij. Het kan dat het cliëntonderzoek (o.a. in het kader van de Wwft) door 
bijvoorbeeld de verkoopmakelaar wordt uitgevoerd voor zijn cliënt, maar ook voor de cliënt van de 
aankoopmakelaar. Vanuit de AVG is hier geen bezwaar tegen. De AVG wil dat je een grondslag 
hebt om persoonsgegevens te verzamelen. Die grondslagen staan opgesomd in artikel 4 AVG. Het 
cliëntonderzoek heeft een grondslag om de persoonsgegevens te verwerken, namelijk een 
wettelijke grondslag en de grondslag om een overeenkomst tot stand te laten komen. Daarom is 
het geen probleem om in het kader van het vooronderzoek persoonsgegevens uit te wisselen. Ook 
als de koopovereenkomst niet doorgaat is dat geborgd. De fase voordat de overeenkomst gesloten 
wordt valt immers ook onder de grondslag. 
20  Relatie Wwft met privacy 

 
3. De verwerking is voor jou van zodanig belang, dat dat zwaarder weegt dan de 
fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkenen (gerechtvaardigd belang) 

Als makelaar kun je bepaalde gegevens willen verwerken die niet noodzakelijk zijn voor het 

opstellen van een koopovereenkomst of uitvoeren van de opdracht tot dienstverlening. Denk 

bijvoorbeeld aan het verzamelen van extra gegevens over de huidige en of gewenste situatie 

van een potentiële koper. Dit kan informatie zijn waardoor je je werk beter kunt doen en die 

een niet te grote inmenging vormt voor de persoon over wie je de gegevens vastlegt. 
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De AVG biedt deze grondslag onder twee voorwaarden: 

• de verantwoordelijke heeft een gerechtvaardigd belang bij de verwerking; 

• dat belang weegt zwaarder dan de belangen (fundamentele rechten en vrijheden) van de 

betrokkenen. 

 

Als je gebruik wilt maken van deze grondslag op gerechtvaargdigd belang moet je de 

afweging maken tussen je eigen belangen en die van de personen van wie je de gegevens 

verwerkt. Je moet deze afweging kunnen uitleggen. Dat is best lastig, ook omdat je er 

natuurlijk niet neutraal in zit. Als je zelf aan de slag gaat, zoek dan in eerste instantie houvast 

bij de criteria voor verenigbaar gebruik in paragraaf doelbinding op pagina 41. Zie ook het 

onderstaande kader op belangenafwegingen. 

 

KADER 
Belangenafweging 
Hoe kun je beoordelen of je een gerechtvaardigd belang hebt? Dat is in praktijk best lastig. Ga in 
ieder geval de volgende vragen na:  
Stap 1 Beoordeel welke grondslag mogelijk in aanmerking komt; 
Stap 2 Bepaal een belang om dat te rechtvaardigen; 
Stap 3 Bepaal of de verwerking nodig is om het doel te bereiken; 
Stap 4 Maak een voorlopige afweging door na te gaan of jouw belangen al dan niet zwaarder 
wegen dan de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkenen; 
Stap 5 Maak de afweging definitief door er aanvullende waarborgen in te betrekken, zoals data 
minimalisatie, korte bewaartermijnen en beperkte toegang van medewerkers tot gegevens; 
Stap 6 Leg (schriftelijk) vast op welke manier je die waarborgen hebt genomen en waarborg 
transparantie; 
Stap 7 Als een betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking, maak dan de afweging opnieuw 
voor het specifieke individuele geval. 
21  Belangenafweging 

In de AVG wordt direct-marketing genoemd onder de grondslag van gerechtvaardigd belang. 

Dit geldt echter alleen voor niet-elektronische middelen, zoals folders. Daar hoef je dus geen 

toestemming voor te vragen, je moet echter wel de mogelijkheid bieden om aan te geven dat 

iemand de folders niet meer wil hebben.  

Voor direct-marketing via e-mail, sms en app geldt een speciale wet, bekend als de ePrivacy 

richtlijn. De regels zijn in de Nederlandse Telecommunicatiewet geïmplementeerd. Zie 

hiervoor het kader over e-mailmarketing op pagina 40. 

 
4. De verwerking is voor iemand van levensbelang; 

Je mag vanzelfsprekend persoonsgegevens verwerken als dat voor iemand letterlijk van 

levensbelang is. Deze grondslag is bijvoorbeeld van toepassing als iemand lichamelijke schade 

dreigt op te lopen, er een ongeval is gebeurd, of in de context van epidemieën en humanitaire 

rampen. Als deze grondslag wordt gebruikt gaat het meestal over bijzondere 

persoonsgegevens (bijvoorbeeld gezondheidsgegevens) en om een situatie waarin de 

betrokkene fysiek of juridisch geen toestemming kan geven.  

Voor de makelaarsprakijk zal dit geen bruikbare grondslag zijn.  

 
5. De verwerking is nodig om een overheidstaak goed te kunnen vervullen; 
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Deze grondslag geldt niet voor makelaars, maar wel voor gemeenten of overheidsinstanties die 

uit hoofde van hun taak voor het algemeen belang gegevens moeten verwerken. De 

betreffende taak moet dan in Nederlandse of EU-wetgeving zijn vastgelegd. Ook niet-

overheidsinstanties, zoals De Nederlandsche Bank, Sanquin, netbeheerders en APK-

keuringsstations voeren bepaalde taken voor het algemeen belang vanuit deze grondslag uit. 

Gesteld kan worden dat de NVM-database een nutsfunctie vormt voor de Nederlandse 

samenleving en daarom ook vanuit deze grondslag uitgevoerd kan worden.  

 
6. Óf de betrokkene heeft zijn toestemming gegeven voor de verwerking. 

In de vijf voorafgaande paragrafen zijn de opties voor rechtmatige gegevensverwerking 

gegeven. Voor situaties die binnen al deze grondslagen passen is dus géén toestemming van de 

betrokkene vereist. Wanneer is toestemming dan wel verplicht? Dat kan het geval zijn als je 

gegevens wilt verwerken die de belangenafweging voor een gerechtvaardigd belang niet halen. 

Je moet je dan ook meteen afvragen of en waarom je dan toch deze verwerking wilt doen.  

 

De grondslag toestemming is erg streng ingestoken. In het kort zijn de volgende voorwaarden 

van toepassing als je gegevens moet verwerken op basis van toestemming: 

• Vertel de betrokkene duidelijk voor welke specifieke verwerking je zijn toestemming vraagt, 

wijs hem erop dat hij zijn toestemming altijd weer mag intrekken.  

• Zorg dat de toestemmingsvraag gescheiden is van andere voorwaarden waarmee de 

betrokkene akkoord moet gaan.  

• De betrokkene moet vrij zijn om toestemming te weigeren. In bijvoorbeeld de relatie tussen 

werkgever en werknemer, of tussen een woningbezichtiger en jou als makelaar, is dat 

meestal niet het geval. 

• Toestemming is niet geldig als je die als voorwaarde stelt voor het aangaan van een 

overeenkomst met de betrokkene, terwijl de gegevensverwerking daar niet voor nodig is. 

• Toestemming moet gegeven worden door middel van een duidelijke actieve handeling, zoals 

het klikken op een betreffend vakje op een website of het invullen van een e-mailadres op 

een inschrijfformulier voor de nieuwsbrief of het bewust kiezen voor een bepaalde browser- 

of accountinstelling. Van een duidelijke actieve handeling is geen sprake bij bijvoorbeeld 

stilzwijgen en bij het gebruik van al aangekruiste vakjes.  

• Zorg dat je zelf kunt aantonen dat de betrokkene zijn toestemming heeft gegeven.  

• Als een betrokkene zijn toestemming weer in wil trekken, moet dat net zo eenvoudig zijn als 

het geven ervan. De gegevensverwerking van voordat de toestemming werd ingetrokken 

blijft wel rechtmatig. Was de toestemming gericht op de opslag van de gegevens, dan moet 

je die op het moment van intrekken wel direct verwijderen. Om deze reden biedt 

toestemming geen stabiele grondslag voor structurele gegevensverwerking. 

 

Er zijn ook enkele specifieke gegevensverwerkingen waarbij je bijna niet onder toestemming 

uitkomt. Dan hebben we het over het gebruik van analytische cookies op je website of 

wanneer je bijzondere persoonsgegevens verwerkt zonder dat je daar een andere, bijvoorbeeld 

wettelijke, uitzonderingsgrondslag voor hebt (zie paragraaf 4.7).   

 

KADER 
E-mailmarketing 
De Telecommunicatiewet gaat over marketing via elektronische communicatiemiddelen zoals 
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email, sms en app. Er is onderscheid tussen bestaande klanten en geïnteresseerden.  
 
Heeft een koper of verkoper met behulp van jouw diensten een huis gekocht of verkocht? Of heb je 
bemiddeld in een verhuur? Dan heb je gegevens waar je zo nu en dan een nieuwsbrief naartoe 
kunt sturen. Dat mag zonder toestemming indien de cliënt een betaalde dienst (of product), zoals 
bijvoorbeeld de bemiddeling bij koop of verhuur, heeft afgenomen. Hier horen enkele 
voorwaarden bij zoals het mogelijk maken om direct al aan te geven dat ze deze nieuwsbrief niet 
willen ontvangen of zich later kunnen uitschrijven. Ook geldt dat je geen nieuwsbrieven kunt 
versturen vanuit andere bedrijven of over andere producten/diensten.  
 
Heb je te maken met een bezichtiger die je nieuwsbrieven wilt sturen? Dan moet je om 
toestemming vragen. Met de bezichtiger of geïnteresseerde heeft immers geen transactie 
plaatsgevonden. De toestemming moet dan wel voldoen aan alle voorwaarden zoals bij de 
grondslag toestemming is beschreven. 
 
Welke gegevens mag je gebruiken voor je marketingdoeleinden? Als je persoonlijke analyses gaat 
uitvoeren op basis waarvan je gerichte marketing wilt uitvoeren, zul je dat expliciet moeten vragen 
in het kader van toestemming. Bij woonbehoeften gaat het onder meer over type woning, 
voorkeurslocatie van de woning en de prijsklasse.  
22  E-mailmarketing 

 

KADER 
Al je relaties op de hoogte brengen van je naamswijziging, verhuizing o.i.d. 
Stel dat je al je relaties wilt berichten op bijvoorbeeld de naamswijziging van je kantoor, 
adreswijziging of op toetreden of uittreden van een makelaar. Hoe kun je dat doen. Je kunt dan je 
relaties indelen in de volgende groepen. 
 
Allereerst de klanten waarvoor bemiddeling heeft plaatsgevonden. In het kader van de service cq 
dienstverlening (grondslag overeenkomst en ook gerechtvaardigd belang) is het nuttig dat deze 
klanten je nog kunnen blijven vinden en op de hoogte zijn van wijzigingen bij je kantoor. Deze 
klanten kunnen een email/nieuwsbrief ontvangen. 
 
Daarnaast zijn er de bezichtigers/potentiële kopers die door de makelaar op de hoogte gehouden 
wensen te worden. Zij hebben daarvoor hun toestemming gegeven voor toesturen van 
nieuwsberichten, aanbod etc. Ook zij kunnen een email/nieuwsbrief ontvangen. 
 
Tenslotten zijn er relaties (bezichters/potentiële kopers) die geen toestemming hebben gegeven 
om op de hoogte gehouden te worden. Zij mogen NIET per email/nieuwsbrief op de hoogte 
gebracht worden van de naamswijziging.  Zij mogen overigens wel per brief/post op de hoogte 
gehouden worden. 
23  Al je relaties op de hoogte brengen van je naamswijziging,verhuizing oid 

 
KADER 
Sociale media 
Het gebruik van sociale media kan ideaal zijn om je aanbod te promoten en om in contact te 
komen met geïnteresseerden. Hoe ga jij hiermee om en waar leg je de grens?                         
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Wat is een goed gebruik van sociale media: 
* Publiceren in groepen waarin je aanbod relevantie heeft en het zo eenvoudig mogelijk maakt dat 
een geïnteresseerde met je contact kan opnemen. 
* Contact opnemen met iemand die zelf iets op sociale media publiceert, waarvoor jij wat kan 
betekenen.  
 
Wanneer kan je iemand irriteren: 
* Een nog onbekende relatie van je googlen. Het is logisch dat je vooraf iets wilt weten van iemand 
die je gaat ontmoeten. Wanneer je echter online te veel gaat uitpluizen kan dat voor de ander 
ongemakkelijk worden. Bedenk dat je gegevens uit openbare bronnen niet zomaar mag gebruiken 
en vastleggen. 
* Stel je publiceert via jouw Facebook-account je aanbod. Je kunt dan zien dat iemand dit bericht 
liked en dit bericht aan een bekende doorstuurt. Ga je daarna die persoon direct benaderen, terwijl 
je die niet persoonlijk kent?  
 
Waar ligt bij jou die grens? In sommige situaties kun je niet alleen de andere persoon irriteren, 
maar overtreed je ook de privacyregels. Een bruikbaar criterium is de ‘verrassingsfactor’. Als 
iemand verrast is en moet fronsen, dan ga je veelal te ver. Denk steeds na over hoe je het zelf zou 
vinden om op die wijze benaderd te worden. 
24  Sociale media 

 
KADER 
Mag je gesprekken opnemen? 
Bij een intake, contractbespreking of bij een VvE vergadering kan het nuttig zijn om gesprekken 

op te nemen om later nog eens terug te luisteren. Bijvoorbeeld om er later notulen van te maken. 

Mag dat van de AVG? 

Dat mag als je dat maar vooraf en duidelijk communiceert. De personen op de geluidsopname 

moeten op de hoogte zijn, zodat ze later zich niet in hun privacy aangetast voelen. Zorg dus dat er 

geen onduidelijkheden zijn dat je gesprekken opneemt. Geef ook duidelijk aan met welk doel je het 

gesprek opneemt en gebruik de geluidsopname vervolgens niet voor een ander doel. 

Hoe lang mag je deze gesprekken vervolgens bewaren? Zo lang als dat je de geluidsopnamen nodig 
hebt. Gebruik je de geluidsopnames dus om hier later notulen van te maken, verwijder dan de 
geluidsopname als je de notulen hebt uitgewerkt.  
25  Mag je gesprekken opnemen? 

 

4.3 Doelbinding 
Persoonsgegevens mogen niet ‘zomaar’ verwerkt worden. Je moet, voordat je gegevens gaat 

verzamelen, nagaan en ook vastleggen, met welk doel je dat gaat doen. Die 

verwerkingsdoeleinden moeten concreet zijn en te rechtvaardigen, gelet op bijvoorbeeld jouw 

rol en jouw verhouding tot de betrokkenen. 

 

Het komt in de praktijk geregeld voor dat je gegevens op een andere manier wilt gaan 

gebruiken dan je aanvankelijk had voorzien. Dat is toegestaan als de doeleinden van dat 

verdere gebruik verenigbaar zijn met de doeleinden waarvoor je de gegevens oorspronkelijk 

verzameld hebt. In deze situatie heb je geen aparte grondslag nodig. 
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Verenigbaarheid is een open norm. De AVG geeft een aantal criteria waar je rekening mee 

moet houden: 

• de samenhang tussen de oorspronkelijke en de nieuwe doeleinden: hoe meer die verwant 

zijn, hoe beter; 

• hoe je aan de gegevens gekomen bent: beter rechtstreeks van de betrokkene zelf dan ‘achter 

zijn rug om’ van een andere partij; 

• de gevoeligheid van de gegevens: hoe gevoeliger, hoe minder snel nevengebruik verenigbaar 

is; dit geldt des te sterker voor bijzondere en strafrechtelijke gegevens;4 

• de mogelijke gevolgen van het nieuwe gebruik voor de betrokkene: hoe positiever dat is, hoe 

sneller er sprake is van verenigbaarheid, en omgekeerd; 

• de aanwezigheid van passende waarborgen, zoals versleuteling of pseudonimisering. 

Op dit laatste criterium heb je zelf invloed. Je hebt ruimere mogelijkheden op verenigbaarheid 

als je extra privacymaatregelen neemt.  

 

Verenigbaarheid is ook van belang bij gegevensuitwisseling met andere verantwoordelijken. 

Het gebruik door de ontvangende partij moet dan verenigbaar zijn met de doeleinden waarvoor 

je de gegevens hebt verzameld. Dit speelt bijvoorbeeld bij het doorgeven van gegevens aan de 

NVM-database.  

 

NVM-database 
Hoe zit dat dan met de doorgifte van de verkochte woning naar NVM-database5? In deze database 

staan gegevens van alle verkochte woningen en ook van woningen die ooit in het aanbod van NVM 

makelaars zijn voorkomen. Het gaat dan om de volgende gegevens van woningen:   

* BAG-nummer 

* Kadastergegevens (kadastraal nummer, kadastrale kaart) 

* Adresgegevens (postcode + huisnummer) 

* Omschrijving van object en visueel beeldmateriaal 

* Vraagprijs en transactieprijs 

* Postcode6 (1234AB) + huisnummer van vorig woonadres van koper 

Deze data wordt verrijkt met data van derden.  

 

Mag de nieuwe eigenaar verbieden dat zijn woning in die database wordt opgenomen? Vanuit de 

NVM-database worden verschillende doelen nagestreefd waaronder het kunnen aanleveren van 

referentiepanden voor taxatiebepaling, maar ook voor inzicht in de ontwikkeling van de woningmarkt 

voor overheden en marktpartijen. Dit zijn gerechtvaardigde belangen, waarbij die belangen bijna altijd 

zwaarder wegen dan het mogelijke privacyrisico van de betrokkene (koper van woning). De koper kan 

alleen in uitzonderlijke situaties eisen dat die transactiegegevens niet in de NVM-database mogen 

worden opgenomen en moet het nadelig risico goed kunnen beargumenteren.  
26  NVM-database 

 

KADER 
Zwarte lijst 
Als makelaar kun je de behoefte hebben om een lijst te hebben van kijkers die nooit kopen, lastige 
huurders of kopers die altijd de bedenktijd inroepen. Het liefst zou je deze informatie misschien 

                                                 
4 Zie de betreffende paragraaf 4.7 verderop in dit hoofdstuk. 
5 Dit is de database die door de NVM-dochter Brainbay wordt beheerd. Deze database wordt Midas genoemd. Midas wordt 
gevoed door de aanbod- en transactiegegevens die via Tiara worden uitgewisseld. De gegevens in Midas worden verrijkt met 
gegevens van andere partijen. 



Privacyhandboek       
   
Handvatten voor makelaars en taxateurs om te voldoen aan de AVG 

40 
Dit handboek is exclusief voor NVM leden en mag niet verder worden verspreid 

 

wel met een paar collega’s willen delen opdat je je kostbare tijd niet aan dit soort personen hoeft te 
besteden. 
Zoiets heet een ‘zwarte lijst’. Een dergelijke lijst mag je alleen introduceren met heel transparante 
regels. Bovendien moet die regeling goedgekeurd worden door de Autoriteit Persoonsgegevens. 
Dat gaat voor dit soort redenen nooit lukken, ga dus niet werken met een zwarte lijst en ook niet 
met een informele lijst op lokaal niveau.  
27  Gebruik van zwarte lijst 

 

KADER 
Gegevens delen met taxateur, notaris 
Gegevens mogen uitgewisseld worden met taxateurs. Vaak staat een ontbindende voorwaarde voor 
financiering in de koopovereenkomst, waarvoor de koper een taxatierapport nodig heeft. De 
marktwaarde heeft de koper nodig voor de financiering van de woning. Daarom mag deze 
gegevensuitwisseling met de taxateur volgens de AVG, die is immers nodig om de overeenkomst 
uit te voeren. 
Ook bij notarissen geldt dat de persoonsgegevens uitgewisseld moeten worden om de 
overeenkomst uit te voeren. Een makelaar mag dus de koopakte naar de notaris sturen. 
28  Persoonsgegevens delen met taxateur, notaris, hypotheekadviseur 

 

4.4 Minimale gegevensverwerking (dataminimalisatie) 
Nadat je de doelen van een gegevensverwerking hebt vastgesteld, mag je alleen gegevens 

verzamelen die voor dat specifieke doel nodig zijn. Als je gegevens zou gaan verwerken die 

voor dat doel niet nodig en relevant zijn, dan stelt jouw invulling van de doelbinding weinig 

meer voor.  

Als een opdrachtgever of woningzoekende allerlei informatie ter beschikking stelt, kun je niet 

automatisch alles gaan verwerken. Voor alle gegevens moet je de afweging blijven maken of 

je die nodig hebt voor de gekozen doeleinden. 

Het omgekeerde kan ook voorkomen. Dan zou je bepaalde gegevens niet gebruiken, terwijl die 

redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de doeleinden van de verwerking. Kortom, de minimaal 

benodigde is meteen ook de maximaal toegestane hoeveelheid gegevens. 

 

Vanuit dit principe van minimale gegevensverwerking oftewel dataminimalisatie moet je ook 

kritisch zijn op wat voor gegevens je aan anderen verstrekt om hun werk mogelijk te maken. 

Stuur je een hele excellijst of stuur je alleen die kolommen die voor de ontvangende partij 

relevant zijn om het werk te doen? 

 

KADER 
Kopie ID  
In verschillende situaties moet je als makelaar iemands identiteit vaststellen.  

Met een mooie verzameling van kopieën van identiteitsbewijzen kun je een bron worden voor 

identiteitsdiefstal. Alleen als er een wettelijke grond is, mag je het BSN (Burgerservicenummer) 

vastleggen. Voor de Wwft is het vastleggen van het BSN en de foto geen vereiste en is daarom ook niet 

toegestaan. 

Dek daarom het BSN af als je een kopie van een paspoort maakt en doe dat ook met de foto. Daarvoor 

zijn handige hulpmiddelen, waaronder apps zoals KopieID van Rijksoverheid. 
29  Kopie-ID 
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KADER 
Vastleggen van paspoortnummer in koopovereenkomst 
Wat leg je vast in de koopovereenkomst om de partijen te identificeren? Er is geen wettelijke grond om 

dit BSN hiervoor te gebruiken, dus je mag geen BSN vastleggen.  

Kun je dan als alternatief het paspoortnummer of ID-kaartnummer in de koopovereenkomst 

vastleggen? Dit is mogelijk als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, waarbij de 

betrokkene partij is. Voor een koopovereenkomst moet het volledig duidelijk zijn over welke personen 

het gaat. De volgende vraag is wat in die situatie de meest passende identificatie is. Is vastlegging van 

naam en geboortedatum al voldoende om iemand uniek te identificeren? 

 

In het document van Autoriteit Persoonsgegevens over kopie ID staat de volgende passage: "voordat 

een overeenkomst wordt aangegaan – zeker als het kostbare producten betreft, langer lopende 

abonnementen of een koop op afstand – zal een ondernemer (meer) zekerheid willen hebben over met 

wie hij zaken doet om (toekomstige) betalingen veilig te stellen. Daarvoor kan de ondernemer 

aanvullende informatie verlangen of voorwaarden stellen om bijvoorbeeld fraude te voorkomen of snel 

te laten opsporen.”  

Bovenstaand citaat kan ook aansluiten op de situatie van een koopovereenkomst van een woning. Het 

biedt zekerheid aan degenen die partij zijn bij de overeenkomst en de makelaar, zeker met de bepaling 

uit de koopovereenkomst. Dit betekent dan, totdat het ooit in toekomstige rechtspraak of eventuele 

zienswijze van AP wordt tegengesproken, dat je ook in een koopovereenkomst het legimitatie-

onderdeel kunt behouden met de vermelding van aard en nummer van het legitimatiedocument.  
30  Vastleggen paspoortnummer in koopovereenkomst 

 

 

KADER 

Wat mag je met gegevens van bezichtigers? 
Als makelaar doe je veel bezichtigingen. Een bezichtiger moet kunnen weten wat er met diens 

gegevens gebeurt. Deze communicatie met de betrokkene (‘privacyverklaring’) komt in hoofdstuk 5 

terug. Welke gegevens leg je vast? Voor het kunnen onderhouden van contact heb je de 

contactgegevens nodig. Als de bezichtiger geen belangstelling meer heeft voor de woning vervalt de 

noodzaak om die gegevens te hebben en zul je die gegevens moeten verwijderen. Wat is daarvoor een 

goed moment/criterium? Die bezichtiger kan opnieuw belangstelling krijgen voor de woning. Ook kan 

de opdrachtgever vragen stellen over het aantal bezichtigers en wie dat zijn geweest. Een 

verwijderingscriterium kan dan zijn dat je de gegevens van de bezichtigers verwijdert nadat je de dienst 

naar je opdrachtgever hebt afgerond. 

 

Je zult ook gegevens in het bezichtigingsverslag vastleggen. Het doel van dat verslag is om voor jou en 

de opdrachtgever de belangstelling voor het pand in kaart te brengen en ook aantoonbaar te maken wat 

je gedaan hebt in de dienstverlening. Wat schrijf je in dat verslag? Geef aan wat de bezichtigers vonden 

van de woning. Tijdens de bezichtigingsfase is het voor de opdrachtgever in beginsel niet relevant wat 

de namen en contactgevens zijn van de bezichtigers.  

Pas tijdens het biedingsproces kan het voor de opdrachtgever nuttig zijn de naam en achtergronden van 

de bieder te kennen. In de bezichtingsfase voegt het voor de opdrachtgever in beginsel niets toe, anders 
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dan nieuwsgierigheid. Wees daarom terughoudend om tijdens de bezichtigingsfase , zonder 

toestemming, gegevens van bezichtigers te delen met je opdrachtgever.  
Tegelijkertijd zou je als makelaar vanuit de vertrouwensrelatie met de opdrachtgever wel die gegevens 

kunnen en moeten delen. 

 

Na verkoop van de woning is de bezichtigingshistorie van het object niet meer van belang en kunnen 

deze gegevens verwijderd worden.  

 

Vanuit marketingdoel kan het nuttig zijn om als makelaar de gegevens van de bezichtiger langer te 

bewaren. Als een bezichtiger bij een ander object van de makelaar gaat kijken, dan is het meestal voor 

zowel de makelaar als de bezichter prettig dat de makelaar de bezichtiger herkent en dus ook enkele 

gegevens van de bezichtiger heeft vastgelegd. Ook zou de makelaar de bezichtiger proactief kunnen 

benaderen met een mogelijk geschikt object. Om de gegevens voor marketing te mogen gebruiken 

moet je aan de bezichtiger vragen of je diens contactgegevens mag houden om hem in de toekomst op 

een andere mogelijk interessante woning te wijzen. 
31  Wat mag je met gegevens van bezichtigers 

 

 

KADER 

Toetsen van huurders 
Voor verhuur van woonruimte bestaat de NVM Woontoets. Doel is om de betrouwbaarheid van een 

potentiële huurder vast te stellen en ondermijning als bijvoorbeeld wietteelt te voorkomen. De toets 

bestaat uit verschillende onderdelen waaronder identiteitscontrole, kredietwaardigheid, 

werkgeversverklaring, salarisstroken en bankafschrift, verhuurdersverklaring en specifieke 

woonvragen op mogelijke risicofactoren. 

 

Er zijn enkele screeningbureaus die deze woontoets uitvoeren. Als makelaar hoef je alleen de naam, 

telefoonnummer en het emailadres van de kandidaat bij het screeningbureau in te voeren. Het 

screeningbureau benadert vervolgens de kandidaat waarna de kandidaat de gevraagde gegevens 

rechtstreeks aan het screeningbureau levert. 

 

Als makelaar ontvang je alleen het resultaat, niet de onderliggende documenten. Dit resultaat is een 

gevoelig gegeven, waar je vertrouwelijk mee om moet gaan. Nadat je je opdrachtgever advies hebt 

gegeven over de nieuwe huurder moet je, voor de aantoonbaarheid dat je deze check hebt laten 

uitvoeren, het resultaat nog enkele jaren bewaren. Deze termijn is afhankelijk van de verjaring- c.q. 

aansprakelijkheidsperiode. De gegevens uit de check mag je niet voor andere doelen gebruiken. 

Archiveer de resultaten zodanig dat deze niet eenvoudig toegankelijk zijn voor nieuwsgierige 

kantoorgenoten. En verwijder het resultaat nadat de bewaartermijn is afgelopen. 

 

Voor bedrijfsmatige verhuur is er de NVM Businesstoets. In deze toets worden het bedrijf en de 

sleutelfiguren van dat bedrijf getoetst. Voor jou als makelaar is de werkwijze op het vastleggen van de 

gevoelige screeningresultaten vergelijkbaar met die van de NVM Woontoets.  
32  Toetsen van huurders 

 

KADER 
Wat te doen met je papieren archief 

Veel makelaarskantoren hebben nog een archief vol dossiermappen. Offlinegegevens vallen onder 

de AVG als ze gestructureerd zijn, bijvoorbeeld in een kaartenbak. Dossiermappen vallen dus ook 
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onder de AVG. Dat betekent dat hier ook het AVG-beginsel van ‘minimale gegevensverwerking’ 

van toepassing is, oftewel dat je niet meer persoonsgegevens verzamelt dan nodig is.  

 

Je moet dus de dossiermappen opschonen en de gegevens die je niet meer nodig hebt verwijderen. 

Denk daarbij aan bijvoorbeeld inkomens/vermogen gegevens van betrokkenen die na een 

bepaalde tijd geen relevantie meer hebben. Of aan relaties waar je nooit een dienst aan hebt 

geleverd. Bij een paspoortdocumenten moet je het BSN doorhalen. Dat opschonen is grote klus als 

je een groot archief hebt. Plan daarom een actie in om het archief stapsgewijs op te schonen. Doe 

dit tezamen met het opschonen van het digitale archief.  

 

Zorg er ook voor dat de toegang tot het archief beperkt blijft en achter slot en grendel zit. Immers, 

indien een onbevoegde toegang heeft tot het archief en zo inzage krijgt in persoonsgegevens is er 

net zo goed sprake van een datalek als wanneer je gehackt wordt. 

33  Papieren archief 

 

4.5 Juistheid 
De persoonsgegevens die je verwerkt moeten juist zijn. Ze mogen niet verkeerd of verouderd 

zijn. De mate van nauwkeurigheid en actualiteit is afhankelijk van het doel waarvoor je de 

gegevens gebruikt. Vul je als makelaar gegevens in die je gaat opnemen in een 

koopovereenkomst? Zorg dan dat de persoon het zelf nog eens goed checkt.  

 

KADER 

Overige diensten van makelaars 
In dit handboek richten we ons vooral op de ‘standaard’ diensten van een makelaar. Maar in jouw 

situatie moet je natuurlijk goed nagaan wat voor andere diensten je aanbiedt, wat voor gegevens je 

daarbij verwerkt en met welke partijen je gegevens uitwisselt. Denk daarbij aan: 

* Taxaties 

* Hypotheekadvies 

* Bemiddeling voor nieuwbouw (koop en huur) 

* Bemiddeling voor woningverhuurders 

* Bemiddeling voor verhuurders van commercieel vastgoed 

* Bemiddeling rondom agrarisch vastgoed 

* Advisering vanuit marktbehoeften op woning/vastgoed/ruimtelijk ordening beleid 

* Bijstaan op het gebied van ruimtelijke ordening, omgevinsvergunningen, milieuvergunningen, 

wijzigen bestemmingsplan 

* Ontwerpen en/of aanbesteden van nieuw- en verbouwplannen, pachtzaken, onteigening etc 

* Advies inzake bouwvergunningen 

* Beheren van vastgoed 

* Beheeractivitieten voor Vereniging van Eigenaren 

* … 
34  Overige diensten van makelaars 

4.6 Bewaartermijnen 
In navolging van minimale gegevensverwerking, noemt de AVG ‘opslagbeperking’. In de 

praktijk wordt dit vaak aangeduid met bewaartermijnen. Het houdt in dat je persoonsgegevens 

moet weggooien of anonimiseren als je ze niet meer nodig hebt.  
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De hoofdnorm houdt in dat je voordat je kunt bepalen wat de bewaartermijn is, eerst kijkt naar 

welke gegevens je gebruikt voor welk doel. Heb je een doel? Dan ga je aan de hand van dat 

doel kijken hoelang je iets mag bewaren. Buiten deze brede norm heb je de sectorale normen 

die vaak een langere bewaartermijn voorschrijven. 

 

De contactgegevens van een bezichtiger leg je vast in je CRM. Die gegevens gebruik je om 

rondom de afspraak te kunnen communiceren. Maar je legt ook het zoekprofiel, de reden van 

koop of huur, leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling vast. Hoelang bewaar je 

welke gegevens? Is dat na de laatste bezichtiging waarvan je te horen hebt gekregen dat ze niet 

verder geïnteresseerd zijn? Zonder toestemming om deze gegevens wel te bewaren moet je 

beredeneren voor welk doeleinde je welke gegevens kunt bewaren. Voor contactgegevens zou 

je bijvoorbeeld een jaar kunnen aanhouden na het laatste contact. Voor alle andere 

aantekeningen rondom het kortstondige contact is het lastiger om de noodzaak uit te leggen 

om deze zo lang te bewaren. 

 

Van een opdrachtgever die met jouw hulp een huis heeft gekocht, heb je veel meer gegevens 

dan alleen contactinformatie en wat extra notities. Je moet dan de set van gegevens splitsen en 

het vervolggebruik en bewaartermijnen bepalen, bijvoorbeeld: 

• Contactgegevens; 

• Gezinssituatie, woonbehoefte; 

• Gegevens om je in te dekken op aansprakelijkheid, bijvoorbeeld bij verborgen 

gebreken; 

• Financiële gegevens van koper en verkoper. 

 

Je kunt vanwege je relatie met je opdrachtgever aanhouden dat je deze gegevens een aantal 

jaar bewaart nadat de transactie is afgehandeld. Hoeveel jaar dat is, heeft te maken met de 

aansprakelijkheid van jou als makelaar. 

 

Je zou kunnen zeggen dat er drie soorten bewaartermijnen zijn. Ten eerste zijn er de wettelijke 

termijnen, zoals bijvoorbeeld 5 jaar bij Wwft of 7 jaar voor fiscale verplichtingen. Hier moet 

je altijd aan voldoen.  

Vervolgens zijn er branchenormen of andere normen van goed gebruik. Vanuit NVM worden 

dit soort normen de facto neergezet. Ook de AP communiceert diverse normen op goed 

gebruik voor bewaartermijnen. Makelaars en taxateurs kunnen voor lange tijd aansprakelijk 

worden gesteld voor beroepsfouten. Een deel van het dossier zul je dan moeten bewaren. De 

gegevens die niet relevant zijn voor de verdediging op aansprakelijkheidsstelling moet je 

eerder verwijderen.  De privacyverklaring van de NVM geeft een goede houvast voor de 

bewaartermijnen en deze moet je hanteren als je geen goede motivatie hebt voor een 

afwijkende bewaartermijn. 

Tenslotte kun je ook zelf een langere bewaartermijn definiëren. Je moet dan wel goed kunnen 

motiveren waarom dat bij jou passend is. 

 

Een aantal applicaties die je als makelaar gebruikt zijn nog niet helemaal geschikt om de 

bewaartermijnen op een makkelijke en precieze wijze uit te voeren. Bij sommige applicaties is 

het bijvoorbeeld niet mogelijk om gegevens te wissen, maar worden die gegevens op niet-



Privacyhandboek       
   
Handvatten voor makelaars en taxateurs om te voldoen aan de AVG 

45 
Dit handboek is exclusief voor NVM leden en mag niet verder worden verspreid 

 

actief gezet. Dat komt ook bij systemen van andere beroepsgroepen voor. Naar verwachting 

zullen applicatieleveranciers de komende jaren hun applicaties zodanig herontwerpen dat dit 

wel mogelijk is. Tot die tijd is het enigszins behelpen en moet je doen wat redelijkerwijs 

mogelijk is.  

 

 

KADER 
Funda 
 
Na verkoop van een woning, kan die woning nog een tijd als ‘verkocht’ op funda blijven staan en 
wellicht ook nog op je eigen makelaarswebsite en in je etalage. De koper van die woning vraagt om 
die promotie te verwijderen. Hoe ga je hiermee om? 
 
Het hoofddoel van publicatie van de woning op funda was het bereiken van een verkoop. Dat doel 
is na de transactie bereikt. Na die verkoop is het enige doel van het blijven staan van die woning 
op funda, de promotie van de makelaar. Dat is een gerechtvaardigd belang maar je moet dan wel 
jouw belang afwegen tegen het belang van de nieuwe eigenaar. Dit marketingbelang wordt bijna 
altijd kleiner geacht en daarom moet je na verzoek van de nieuwe eigenaar die publicatie op 
Funda, je eigen website en je etalage direct verwijderen. Je zou die belangenafweging kunnen 
beïnvloeden door het gepubliceerde profiel van de woning te verkleinen door bijvoorbeeld de 
vraagprijs weg te halen of nog maar één foto op te nemen.  
 
De verkochte woning wordt ook vastgelegd in de NVM-database. Ook dat is een gerechtvaardigd 
belang maar niet voor marketing. Dan is de afweging anders en is het belang van de nieuwe 
eigenaar kleiner. Zie hiervoor het kader ‘NVM-database’ op pagina 2 
35  Verwijderen van woninggegevens van Funda 

 

KADER 
Offertes en bewaartermijnen 

Het werk van de makelaar bestaat veel uit het voeren van verkoopgesprekken. Die hoeven niet 

altijd te leiden tot een koop van een woning. Ook worden offertes geschreven voor diverse 

werkzaamheden, waar nooit op ingegaan zal worden. Hoe lang moet een makelaar die gegevens 

bewaren? 

De AVG zegt dat persoonsgegevens bewaard moeten worden zolang als dat de gegevens nodig zijn 
(ook rekening houden met wettelijke bewaartermijnen). De bewaartermijn moet redelijk zijn.  
Voor wat betreft gegevens van personen die geen cliënt zijn geworden is een termijn van drie jaar 
redelijk. 
36  Bewaartermijnen bij offertes 

 

KADER 
Wel cliëntonderzoek, maar geen koopovereenkomst 

Het kan voorkomen dat iemand afziet van de koop of dat de koopovereenkomst wordt ontbonden, 

terwijl al wel een cliëntonderzoek in het kader van de Wwft is uitgevoerd. Wat te doen met die 

gegevens? 

In deze situatie kan de bewaartermijn van drie jaar worden aangehouden die ook bij offertes geldt.  

37  Wel cliéntonderzoek, maar geen koopovereenkomst 
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4.7 Bijzondere persoonsgegevens 
De AVG kent bijzondere categorieën van persoonsgegevens. Deze worden als extra 

privacygevoelig beschouwd en als je deze wilt verwerken geldt een strenger regime dan voor 

‘gewone’ persoonsgegevens. 

 

Bijzondere persoonsgegevens zijn: 

• gegevens waaruit het volgende blijkt: 

• ras of etniciteit; 

• politieke opvattingen; 

• religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen; 

• het lidmaatschap van een vakbond; 

• genetische gegevens; 

• biometrische gegevens (gebruikt om mensen uniek te identificeren); 

• gegevens over gezondheid; 

• gegevens over iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid; 

• gegevens over strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten (strafrechtelijke gegevens). 

 

Foto’s zijn alleen biometrische gegevens als ze ook daadwerkelijk met gezichtsherkenning 

worden gebruikt. Wel heeft de Hoge Raad in Nederland bepaald dat foto’s rasgegevens zijn. 

 

Het uitgangspunt voor deze bijzondere persoonsgegevens is dat het verboden is om ze te 

verwerken. Om ze toch te mogen verwerken is een wettelijke uitzondering nodig op dat 

verbod. En als er een wettelijke uitzondering is, dan betekent dat nog niet automatisch dat je 

die gegevens ook mag gebruiken. Alle overige regels van de AVG, bijvoorbeeld over 

grondslag, doelbinding en minimale gegevensverwerking, zijn daarnaast gewoon van 

toepassing.  

 

Voor de laatstgenoemde categorie van strafrechtelijke gegevens geldt het meest strikte regime, 

het verbod is alleen maar op te heffen op basis van specifieke Nederlandse of EU-wetgeving. 

Wellicht kunnen verdachte omstandigheden die vanuit de Wwft naar boven komen als 

strafrechtelijke gegevens worden gezien.  

 

Voor het mogen verwerken van de overige bijzondere persoonsgegevens zijn twee soorten 

uitzonderingen: 

• een aantal algemene uitzonderingen die zijn opgenomen in de AVG zelf: 

• de betrokkene heeft zijn uitdrukkelijke toestemming gegeven; 

• de verwerking is voor iemand van levensbelang; 

• organisaties zoals kerken, vakbonden en politieke partijen die gegevens verwerken van 

hun leden en van personen in hun netwerk; zij mogen die gegevens alleen met 

toestemming van de betrokkene aan derden verstrekken; 

• de gegevens zijn door de betrokkene zelf openbaar gemaakt; 

• in verband met een rechtszaak, of door de rechterlijke macht; 

• op grond van cao-afspraken; 

• in verband met het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst; 

• aanvullende, specifieke uitzonderingen die zijn opgenomen in nationale of EU-wetgeving. 

 



Privacyhandboek       
   
Handvatten voor makelaars en taxateurs om te voldoen aan de AVG 

47 
Dit handboek is exclusief voor NVM leden en mag niet verder worden verspreid 

 

Gevoelige persoonsgegevens 
Sommige gegevens die niet tot de bijzondere gegevens gerekend worden, zijn niettemin 

gevoeliger dan de overige niet-bijzondere gegevens en vereisen daarom een hoger 

beschermingsniveau. Denk dan bijvoorbeeld aan extra restricties voor autorisatie en toegang 

tot informatie of het versleuteld versturen van financiële documenten. Belangrijker nog is dat 

je beseft dat dit gevoelige gegevens zijn. Dit betekent in de praktijk dat wanneer er een datalek 

optreedt, je meteen weet dat de kans groot is dat je dit moet melden aan de AP of zelfs aan de 

betrokkene. De AP merkt de volgende typen gegevens aan als gevoelig: 

• gegevens over iemands financiële of economische situatie, zoals salarisgegevens, 

betalingsgegevens en gegevens over (problematische) schulden; 

• gegevens die kunnen leiden tot stigmatisering of uitsluiting van de betrokkenen, zoals over 

gokverslaving, prestaties op school of werk, of over relatieproblemen; 

• gebruikersnamen, wachtwoorden en andere inloggegevens; 

• gegevens die kunnen worden misbruikt voor (identiteits)fraude, zoals biometrische 

gegevens, kopieën van identiteitsbewijzen en het burgerservicenummer; 

• gegevens uit DNA-databanken; 

• gegevens waar een bijzondere, wettelijk bepaalde geheimhoudingsplicht op rust; 

• gegevens die vallen onder een beroepsgeheim. 

 
KADER  
Financieringsvoorbehoud  
Bij het inroepen van het financieringsvoorbehoud dient de koper bewijs te leveren dat hij alles in 
het werk heeft gesteld om de financiering rond te krijgen, maar dat dit niet is gelukt. Dit inroepen 
moet goed gedocumenteerd zijn (open norm), maar bevat altijd gevoelige gegevens als 
hypotheekaanvragen, loonstrookjes en andere communicatie tussen koper en 
hypotheekverstrekkers.  
De koper zal dit voorbehoud meestal communiceren naar de verkoopmakelaar, waarna de 
verkoopmakelaar dit bespreekt met de verkopende opdrachtgever. Als de opdrachtgever ook het 
bewijsmateriaal wil hebben, dan zou je dat vanuit de vertrouwensrelatie ook kunnen verstrekken. 
Nadat de verkoper het inroepen van financieringsvoorbehoud geaccepteerd heeft, heeft het geen 
nut meer om dat bewijsmateriaal in je bezit te hebben en moet je dat dus weer verwijderen.  
38  Financieringsvoorbehoud 

 
4.8 Profilering 

Een bijzondere vorm van gegevensverwerking is profilering, of eigenlijk breder 

‘geautomatiseerde besluitvorming’. Daarbij automatiseer je de evaluatie van persoonlijke 

aspecten van de betrokkene (zoals prestaties, voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag 

of locatie) om een analyse te maken of wellicht voorspellingen te doen. Dan moet je denken 

aan dataverrijking, of bijvoorbeeld een automatische toets of een specifieke bezichtiger wel 

een bezichtiging zou moeten kunnen aanvragen voor een huis.   

 

Als je met profilering aan de slag gaat, dan moet je de betrokkene onder meer informeren over 

de essentie van de onderliggende logica. Maar hoe bepaal je de achterliggende algoritme of 

iemand wel of niet mag komen kijken? Dat kan nog wel eens een uitdaging zijn. Wanneer 

profilering rechtsgevolgen heeft, of op een andere manier significante impact heeft op de 

betrokkene, moet een beoordeling door een mens altijd onderdeel uitmaken van het 
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beslissingsproces. Neem je bijzondere persoonsgegevens mee in het proces, dan dien je 

uitdrukkelijke toestemming te hebben van de betrokkene. 

Als je met profilering te maken hebt zul je ook over een privacy impact assessment moeten 

beschikken. Zie paragraaf 6.6. 

 

 

KADER 
Je rol als werkgever 
Als makelaar kun je ook werkgever zijn waardoor je vanuit die rol te maken hebt met 
persooneelsgegevens en privacy. In dit handboek gaan we daar niet specifiek op in. We geven wel 
enkele aandachtspunten voor de gevoelige HR-subprocessen: 
 
Sollicitaties 
Gegevens van en over sollicitanten moet je na het sollicitatietraject verwijderen, behalve als je 
toestemming vraagt om bijvoorbeeld de contactgevens en het CV enige tijd te bewaren voor een 
latere functie. 
 
Arbeidsovereenkomst 
Je hebt een wettelijke verplichting om een kopie van een ID te hebben, inclusief het 
Burgerservicenummer en pasfoto. 
 
Verzuim/ziektegegevens 
Je mag als werkgever geen gezondheidsgegevens vastleggen, dus je mag niet registreren dat een 
medewerker ziek is en wat deze medewerker mankeert. Deze gezondheidsgegevens mogen alleen 
vastgelegd worden door de arbo-arts. 
 
Personeelsbeoordelingen 
Het nut van het vastleggen van een beoordeling is maar een paar jaar. Daarna moet je de 
beoordeling verwijderen. 
 
Personeelsmonitoring 
Als je een vorm van monitoring hebt van medewerkers, waaronder cameratoezicht, dan moet je 
goed vastleggen waarom je dat doet en afwegen of het proportioneel is. 
39  Je rol als werkgever 
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5. De betrokkene 
Dit hoofdstuk gaat over de rechten van de betrokkene en hoe je met de betrokkene moet 

communiceren. De betrokkene is de persoon over wie je gegevens vastlegt, bijvoorbeeld je 

opdrachtgever, verkoper en koper, verhuurder en huurder, de bezichtiger of je medewerker. 

 
5.1 Algemene regels 

De relatie tussen de verantwoordelijke en de betrokkene wordt versterkt door de AVG. Je 

moest al transparant zijn onder de oude wetgeving, maar in de AVG zijn de verplichtingen wat 

gedetailleerder geworden. Er is een aantal ‘rechten van betrokkenen’ geformuleerd, die in 

paragraaf 2 tot en met 5 worden besproken. Voor al deze rechten gelden een aantal algemene 

regels. Daarnaast geeft de AVG aan dat je de rechten moet borgen in de organisatie door 

gebruik van procedures.  

Veel makelaars bieden aan hun opdrachtgevers een klantportal (opdrachtvolgsysteem). In die 

portal zou een downloadmogelijkheid kunnen komen van de door de makelaar vastgelegde 

persoonsgegevens. Daarmee kan de betrokkene zelf die gegevens inzien en mogelijk ook al 

verbeteren. 

 
identiteit vaststellen 

Als iemand een verzoek doet om de gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen moet je 

eerst de identiteit van die verzoeker vaststellen. Als je reden hebt om te twijfelen aan de 

identiteit dan mag je de betrokkene om aanvullende informatie vragen zodat hij zijn identiteit 

kan bevestigen. Als je kunt aantonen dat je iemand niet kan identificeren dan mag je het 

verzoek weigeren. Je voorkomt dan ook dat je een datalek veroorzaakt door persoongegevens 

aan een verkeerde persoon te openbaren. 

 
heldere communicatie 

Je moet met de betrokkene in duidelijke en eenvoudige taal communiceren. De betrokkene 

moet begrijpen wat er met zijn gegevens gebeurt.  

 

Je moet kunnen aantonen dat je gecommuniceerd hebt. Daarom heeft het de voorkeur om 

schriftelijk te communiceren via een document, e-mail, website of andere digitale wijze. Bij 

mondelinge communicatie is de aantoonbaarheid kleiner, maar het mag wel.      

 
afhandeling verzoeken 

Je moet verzoeken van betrokkenen die te maken hebben met de rechten van betrokkenen 

binnen een maand afhandelen. Als het een ingewikkeld verzoek is mag je deze termijn met 

maximaal twee maanden verlengen, maar die verlenging moet je wel kunnen motiveren. Je 

moet de betrokkene over de uitkomst informeren. Een via e-mail of internet ingediend verzoek 

moet je ook via e-mail of internet afhandelen. 

 

Als je besluit om het verzoek van de betrokkene niet in te willigen moet je uitleggen waarom 

je dat besloten hebt. Je moet de betrokkene er daarbij op wijzen dat hij een klacht kan indienen 

bij de NVM, of naar de AP of de rechter kan stappen. 
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Je mag geen kosten in rekening brengen voor het afhandelen van verzoeken of het verstrekken 

van gegevens. Die kosten mag je wel in rekening brengen als een verzoek ongegrond of 

buitensporig is. In die situaties kun je ook kiezen om het verzoek niet te honoreren. 

 

Als het om een verzoek op gegevenscorrectie, gegevenswissing of gegevensbeperking gaat, 

moet je dat zo mogelijk ook laten weten aan alle partijen aan wie je de gegevens in het 

verleden verstrekt hebt. Ook mag de betrokkene je vragen wie die ontvangers waren. 

 

5.2 Informeren van de betrokkene 
Het breedste recht is misschien wel dat de betrokkene moet kunnen weten wat voor gegevens 

je van hem verwerkt en hoe dat in zijn werk gaat. In bijlage 4 hebben we een checklist voor de 

privacyverklaring opgenomen met alle verplichte onderdelen die zijn uitgewerkt in de AVG.  

 

KADER 

Privacyverklaring in de praktijk 

Je moet een persoon informeren over wat er met diens gegevens gebeurt. Dat moet je doen 

voordat deze persoon zijn gegevens aan je verstrekt. Hoe kun je dat praktisch doen? 

 

Als een kijker belt of mailt voor het maken van een afspraak, zou je eigenlijk al een 

privacyverklaring moeten overhandigen. Dat is geen praktische werkwijze. Zorg dan dat je in 

ieder geval op je website aangeeft wat je met de gegevens van een kijker doet. Je kunt dan in 

de afspraakbevestigingsmail naar deze privacyverklaring verwijzen (linken). Je zou 

bijvoorbeeld onder je email-handtekening een zin kunnen opnemen dat je zorgvuldig met de 

ontvangen persoonsgegevens omgaat met een verwijzing (link) naar de privacyverklaring op je 

website. Bijvoorbeeld: “Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Wilt u meer 

informatie hoe wij met uw persoonsgevens omgaan? Bekijk dan onze privacyverklaring op 

onze website”. 

 

Allereerst heb je een privacyverklaring nodig. Voor de standaard situaties voldoet de NVM 

Privacyverklaring.    

De ‘Opdracht tot dienstverlening koop consument’ heeft een artikel over 

gegevensbescherming waarin staat dat de privacyverklaring ter hand is gesteld. Hetzelfde 

geldt voor de ‘Opdracht tot dienstverlening verkoop consument’.  

 

Zorg dat je de consument bij verhuurbemiddeling ook de privacyverklaring toestuurt.  

 

De NVM Privacyverklaring is ook van toepassing op personen aan wie je een woning 

verkoopt of verhuurt. Dat zijn in eerste instantie bezichtigers. Hoe communiceer je deze 

verklaring? Met hen zul je waarschijnlijk e-mail contact hebben om een bezichtingsafspraak te 

bevestigen. Neem in die email een zin op over de gegevensverwerking met een link naar je 

website waar de bezichtiger de privacyverklaring kan downloaden. 

 

Daarnaast kun je bij offertes/overeenkomsten een bijlage toevoegen met je privacyverkaring, 

maar het is meestal praktischer om in die documenten een kopje op te nemen waarin je 
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aangeeft dat je zorgvuldig met persoonsgegevens omgaat en met een link naar de 

privacyverklaring op je website. 

 

Voor bemiddeling van zakelijke onroerend goed heb je ook met mensen te maken en verwerk 

je ook persoonsgegevens. Hiervoor moet je ook de privacyverklaring gebruiken.  
40  Privacyverklaring 

 
wanneer moet je die informatie geven? 

Als je gegevens van de betrokkene zelf verkrijgt, dan moet je hem op het moment dat hij zijn 

gegevens verstrekt informeren. Verkrijg je de gegevens van een andere partij (bijvoorbeeld 

van een databroker) of door middel van monitoring van de betrokkene (zoals via een 

personeelsvolgsysteem of door middel van cameratoezicht), dan moet je de betrokkene 

informeren binnen een redelijke termijn. Dit is altijd direct de eerste keer dat je met hem 

communiceert en uiterlijk binnen een maand. Je moet de betrokkene ook informeren als je 

gegevens gaat gebruiken voor nieuwe doeleinden, waarover je nog niet specifiek geïnformeerd 

hebt. 

 
uitzonderingen 

Je hoeft de betrokkene niet te informeren als: 

• hij de informatie al heeft; 

• dat onmogelijk of ondoenlijk is (in het bijzonder in de context van archivering, onderzoek 

en statistiek); 

• daarmee de doeleinden van de verwerking ernstig in het gedrang zouden komen (denk 

bijvoorbeeld aan het instellen van een onderzoek tegen de betrokkene waarbij er een risico 

is dat hij bewijs laat verdwijnen); 

• de verwerking wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld op basis van de Wwft); 

• op de gegevens een beroepsgeheim rust. 

 
5.3 Inzage, verbetering, verwijdering en vergetelheid  

 
inzage 

Het inzagerecht houdt in dat de betrokkene het recht heeft om zijn gegevens in te zien en als 

hij daarom vraagt om een lijst te krijgen van alle gegevens die je over hem verwerkt. Vanuit 

de AVG moet je de betrokkene dan ook informeren over een aantal onderwerpen zoals  

doeleinden, categorieën persoonsgegevens en bewaartermijnen (zie verder bijlage 3 procedure 

inzageverzoeken). Voor de gegevens die je niet van de betrokkene zelf hebt gekregen moet je 

bovendien zo veel mogelijk informatie geven over waar de gegevens vandaan komen. 

 

Doet de betrokkene zijn verzoek via e-mail of internet, dan moet hij of zij ook via e-mail of 

internet beantwoord worden.  

 
verbetering  

De betrokkene moet zijn gegevens bij je kunnen laten verbeteren. De betrokkene moet dan 

aangeven dat de gegevens onjuist zijn of dat ze aangevuld moeten worden als ze onvolledig 

zijn. Deze verbetering moet redelijk zijn gelet op de doelen van de verwerking. 
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Het kan zijn dat je het oneens bent met de betrokkene. Bijvoorbeeld bij een oordeel of een 

beschrijving van feiten die je niet wilt wijzigen. Als je in zo’n situatie het verzoek niet 

honoreert mag de betrokkene een aanvullende eigen verklaring aan de gegevens laten 

toevoegen. 

 
verwijdering  

In verschillende situaties heeft een betrokkene het recht om op zijn verzoek gegevens te 

wissen: 

• hij trekt zijn toestemming in (en je hebt geen andere grondslag voor het bewaren ervan); 

• hij maakt bezwaar tegen de verwerking, en je hebt geen belangen die zwaarder wegen dan 

zijn specifieke belangen in dit geval (en je hebt geen andere grondslag voor het bewaren 

ervan); 

• je verwerkt ze uitsluitend voor direct-marketing doeleinden; 

• je hebt ze verzameld bij het gericht aanbieden van internetdiensten, zoals websites, sociale 

media en online spelletjes, aan kinderen jonger dan 16 jaar;  

• je verwerkt ze onrechtmatig;  

• je bent wettelijk verplicht om ze te wissen; 

• ze zijn niet meer nodig, gelet op de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden en daarmee 

worden de bewaartermijnen overtreden. 

 

Bij de laatste drie situaties ben je al onrechtmatig bezig. Die gegevens had je dus al moeten 

verwijderen ook al vraagt de betrokkene daar niet specifiek om.  

 
vergetelheid 

Een bijzondere vorm van het recht op verwijdering is het ‘recht op vergetelheid’, beter bekend 

als het ‘recht om vergeten te worden’. Deze situatie komt voor als je de persoonsgegevens 

openbaar hebt gemaakt, bijvoorbeeld via een website. Je moet dan je best doen om aan andere 

partijen door te geven dat de betrokkene graag wil dat iedere koppeling naar of kopie van de 

gegevens gewist wordt. Deze inspanningsplicht moet naar billijkheid worden ingevuld.  

 
uitzonderingen 

De eerder genoemde rechten op verwijdering of vergetelheid zijn niet geldig in de volgende 

situaties: 

• in verband met het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie; 

• om een wettelijke verplichting na te komen (bijvoorbeeld Wwft), een taak van algemeen 

belang te vervullen of openbaar gezag uit te oefenen;  

• in het belang van de volksgezondheid; 

• voor archivering, onderzoek of statistiek (en verwijdering het doel daarvan zou 

ondergraven). Dit is voor NVM belangrijk omdat hiermee inzichten in de woningmarkt en 

macro-economische ontwikkelingen worden opgebouwd;  

• in verband met een rechtszaak. 

 
5.4 Overdraagbaarheid (dataportabiliteit) 

Het recht op overdraagbaarheid (dataportabiliteit) houdt in dat de dienstverlener de gegevens 

van de betrokkene op zodanige wijze beschikbaar stelt dat deze gegevens eenvoudig bij de 

nieuwe dienstverlener gebruikt kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan het overzetten van 
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foto’s van Picasa naar Flickr, of het overzetten van je afspraken van je iCloud Agenda naar 

Google Agenda. Hierdoor wordt voorkomen dat de betrokkene vast zit aan één dienstverlener. 

Het gaat hier om verwerkingen die via geautomatiseerde handelingen verricht worden. Dat zal 

niet snel van toepassing zijn op makelaars, maar we leggen het nieuwe recht toch even uit.  

 

De betrokkene heeft recht op overdraagbaarheid van zijn gegevens onder drie voorwaarden: 

• je verwerkt de gegevens op basis van zijn toestemming of op basis van een overeenkomst 

met hem; 

• hij heeft de gegevens zelf aan je verstrekt. De conclusies die de verantwoordelijke zelf trekt 

over betrokkenen op basis van de ruwe data vallen buiten de toepassing van het recht op 

dataportabiliteit. De zelf ingevulde personalia van klanten zijn wel ‘zelf verstrekt’; 

• het gaat om digitale gegevens, en dus niet om papieren dossiers. 

 

De gegevens moeten in een algemeen aanvaardbaar formaat beschikbaar worden gesteld. 

 

5.5 Bezwaar 
Bezwaar betekent dat de betrokkene niet wil dat diens gegevens worden verwerkt. Dit recht 

bestaat alleen bij verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang of op basis van een  

overheidstaak. Aan beide grondslagen gaat een algemene belangenafweging vooraf. Bij de 

belangenafweging als grondslag maak jij die als makelaar, bij de overheidstaak heeft de 

wetgever die afweging gemaakt. Er kan sprake zijn van specifieke persoonlijke 

omstandigheden die maken dat de belangenafweging in een concreet geval anders zou moeten 

uitpakken. 

 

Indien een dergelijk bezwaar wordt gemaakt moet je de verwerking stopzetten, behalve als je 

kunt motiveren dat jouw belang ook onder de concrete omstandigheden zwaarder weegt dan 

het belang van de berokkene. Als bezwaar gemaakt wordt bij de verwerking met het oog op 

direct marketing moet je de verwerking direct stopzetten.  

 

Bij bezwaar moet je de betrokkene bij het eerste contact dat je met hem hebt duidelijk en apart 

informeren. Dit bezwaar kan de betrokkene ook maken via bijvoorbeeld browserinstellingen 

of ad blockers. Je mag het gebruik daarvan dus niet onnodig belemmeren. 

 
beperken verwerking 

Het recht op beperken van de verwerking kan een betrokkene inroepen om te zorgen dat je 

diens gegevens tijdelijk niet mag gebruiken of alleen met toestemming van de betrokkene. Dit 

recht kan worden gebruikt om in de periode dat er onderzocht wordt of de gegevens van de 

betrokkene verwijderd moeten worden, het gebruik ervan in ieder geval tijdelijk wordt 

gestaakt. Het verzoek van een betrokkene om de verwerking van gegevens te beperken geldt in 

de volgende situaties: 

• hij heeft een verzoek tot verbetering gedaan, welke je nog in behandeling hebt; 

• hij heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking en je bent nog bezig de belangenafweging te 

maken; 

• de gegevensverwerking is onrechtmatig, maar hij wil niet dat je de gegevens weggooit, 

bijvoorbeeld omdat die voor hem van belang kunnen zijn in een rechtszaak. 
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Als dit recht wordt ingeroepen betekent dit niet dat je de verwerking van die gegevens moet 

stopzetten. Je mag ze wel tijdelijk gebruiken en met toestemming van de betrokkene. Dit recht 

op beperking geldt niet als je de gegevens nodig hebt voor een rechtszaak, of er zwaarwegende 

rechten of belangen in het spel zijn.  

 

Wanneer dit recht wordt ingeroepen moet je snel handelen en er ook voor zorgen dat de 

gegevens van de aanvrager niet meer tevoorschijn komen bij interne zoekopdrachten. Op het 

moment dat je de beperking weer opheft moet je de betrokkene daarover vooraf informeren. 

 

 

KADER 
Samenhang van rechten in verhuurbemiddeling 
Als jouw opdrachtgever een woningverhuurder is en jij bemiddelt inzake de verhuur dan doe jij als 
makelaar in ieder geval de bezichtiging en voert de financiële check uit of de huurder aan de 
financiële eisen van de verhuurder voldoet. Hierbij ontvang je van de huurder diens salarisstroken 
en jij geeft die ook door aan de verhuurder. Hoe zit het dan met de verschillende rechten van 
betrokkenen? 
 
In zo’n situatie moet je allereerst duidelijk hebben wat de partijen zijn en wat voor privacy-
juridische rol zij hebben. In deze situatie zijn dat:  
* De (potentiële) huurder is de betrokkene;  
* Jij als makelaar bent een verantwoordelijke;  
* De verhuurder is ook een verantwoordelijke. 
Jij verstrekt als verantwoordelijke dus gegevens aan een andere verantwoordelijke en dan is er 
geen verwerkersovereenkomst nodig.  
 
Informeren van de betrokkene (privacyverklaring) 
De (potentiële) huurder moet kunnen weten dat jij diens financiële gegevens aan de verhuurder 
verstrekt of kan verstrekken. Dat moet gebeuren via je privacyverklaring.  
 
Als het de huurder niet duidelijk is dat er gegevens naar de verhuurder gaan moet na de 
gegevensverstrekking van jou aan de verhuurder, de verhuurder (de ontvangende partij) de 
betrokkene binnen één maand of uiterlijk op het moment van het eerste contact met hem  
informeren dat diens gegevens zijn verkregen en voor bepaalde doelen worden verwerkt. De 
verhuurder stuurt dan dus diens privacyverklaring aan de huurder. 
 
Inzagerecht 
Als de betrokkene (huurder) wil weten welke gegevens van hem of haar zijn verwerkt doet hij bij 
jou een inzageverzoek. Jij geeft dan door welke gegevens van de huurder jij hebt verwerkt. Daarbij 
geef jij ook door dat je bepaalde gegevens hebt verstrekt aan de verhuurder.  
 
Correctierecht 
Als in de ogen van de betrokkene (huurder) gegevens onjuist zijn vastgelegd en verwerkt 
(bijvoorbeeld geboortedatum, salarisgegevens), dan doet de betrokkene een correctieverzoek bij 
jou als makelaar. Na beoordeling van dit verzoek wijzig je de gegevens en je geeft dit ook door aan 
alle partijen waaraan je die gegevens hebt verstrekt. Op verzoek van de betrokkene geef je de 
contactgegevens van die partijen. De verhuurder wordt via jou geïnformeerd (art 19 AVG). 
 
Verwijderingsrecht 
Het recht op het verwijderen van gegevens is vergelijkbaar met het correctierecht. De betrokkene 
doet een verwijderingsverzoek bij jou als makelaar. Jij geeft het verwijderingsverzoek door aan de 



Privacyhandboek       
   
Handvatten voor makelaars en taxateurs om te voldoen aan de AVG 

55 
Dit handboek is exclusief voor NVM leden en mag niet verder worden verspreid 

 

verhuurder en andere partijen waaraan je de te verwijderen gegevens hebt verstrekt en je geeft aan 
de betrokkene de contactgegevens van die partijen.  
 
In bovenstaande casus hebben we de rechten beschreven in de situatie waarbij je op legitieme 
wijze bepaalde financiële gegevens hebt verstrekt aan de verhuurder.  
 
Stel dat je op niet-legitieme wijze gegevens verstrekt aan een andere partij, bijvoorbeeld door 
buitenproportioneel veel gegevens te delen. Hoe zit het dan met deze rechten: 
* De betrokkene kan over jou klagen (bijvoorbeeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens);  
* De betrokkene kan een claim bij je indienen, als hij of zij kan hard maken schade te hebben 
geleden; 
* De betrokkene kan bij de ontvangende partij (de verhuurder) eisen dat diens gegevens direct 
worden verwijderd. Dat verzoek moet worden ingewilligd, omdat de verhuurder die gegevens 
illegaal heeft ontvangen. 
41  Samenhang rechten van betrokkenen 
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6. Privacymanagement 
We bespraken het al eerder in dit handboek in paragraaf 3.4: de verantwoordelijke is 

verantwoordelijk voor het naleven van de eisen die de AVG stelt aan de verwerking. Dat 

betekent in het bijzonder ook dat de verantwoordelijke die naleving moet kunnen aantonen. 

Concreet betekent dit dat je voor iedere verwerking, op basis van de risico’s, een aantal dingen 

moet nagaan, regelen en vastleggen. 

 

In dit hoofdstuk zetten we de regels van de AVG op een rijtje die te maken hebben met 

privacymanagement. Het gaat dan over alle maatregelen die je als organisatie kunt – en vaak 

ook moet – nemen om ervoor te zorgen dat je de AVG naleeft. Niet alleen het naleven moet 

geregeld worden, ook voor de aantoonbaarheid en de effectiviteit van de naleving zijn 

maatregelen nodig. Als er één ding nieuw is in de AVG dat grote impact heeft op je 

organisatie, dan is het dit.  

 

6.1 Accountability 
Een verantwoordelijke is verantwoordingsplichtig voor het naleven van de privacywetgeving.  

Europa heeft er daarbij voor gekozen om het begrip ‘verantwoording’ te splitsen in twee 

componenten. De verantwoordelijke is verantwoordelijk voor het naleven van de AVG 

privacyprincipes én moet die naleving kunnen aantonen. Transparantie over de maatregelen 

die je hebt genomen en de effectiviteit daarvan horen daar dus ook bij. 

 
6.2 Privacymanagement 

De verantwoordingsplicht, of accountability, betekent dat je moet kunnen aantonen dat je de 

privacyprincipes naleeft. Die principes gaan over de gang van zaken bij concrete 

gegevensverwerkingen. Als wij het hebben over ‘privacymanagement’, dan bedoelen we alle 

maatregelen die je neemt om ervoor te zorgen dat je kantoor zich houdt aan de AVG én dat je 

kantoor daarover ook verantwoording kan afleggen.  

 

Een verzwarende eis is dat de AVG maatregelen eist die voorafgaand, tijdens en rondom de 

verwerking kunnen aantonen dat er rechtmatig en zorgvuldig wordt omgegaan met 

persoonsgegevens. Achteraf aantonen dat het goed genoeg was telt dus niet mee. Ook is een 

eenmalige maatregel niet voldoende. Als organisatie moet je erop blijven sturen of je alles 

onder controle hebt en volgens de AVG uitvoert.  

 

De AVG eist dat de maatregelen passend moeten zijn. Dit betekent dat om te bepalen hoe 

streng de maatregelen moeten zijn de volgende omstandigheden mee tellen:  

• enerzijds het soort verwerking (de aard, omvang, context, het doel);  

• anderzijds de risico’s voor de betrokkenen (hoe groot is de kans dat die zich ook echt 

voordoen en mocht dat onverhoopt gebeuren, hoeveel hinder of nadeel hebben zij er dan 

van?). 

 

De AVG mag dan een aantal regels bevatten over privacymanagement, daarmee biedt zij nog 

geen recept voor het effectief opzetten, inrichten en beheren daarvan. Een eerste aanzet 

hiervoor is het volgen van het stappenplan uit  bijlage 1. 
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6.3 Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) 
Als een organisatie gegevensverwerkingen met veel privacyrisico’s uitvoert, dan is deze 

verplicht om een medewerker aan te wijzen die het toezicht houdt op de interne naleving van 

de AVG. Zo’n medewerker heet een functionaris voor de gegevensbescherming (FG). In 

praktijk wordt hiervoor ook wel de Engelse term data protection officer (DPO) gebruikt. 

 

In de volgende situaties is het aanstellen van een FG verplicht. Het maakt daarbij niet uit of je 

verantwoordelijke bent of verwerker. 

• Je bent een overheidsorganisatie;  

• Regelmatige, stelselmatige en grootschalige observatie is onderdeel van jouw 

kernbezigheden; 

• Grootschalige verwerking van bijzondere of strafrechtelijke gegevens is onderdeel van jouw 

kernbezigheden. 

 

Gelet op de gegevensverwerkingen die normaliter in de makelaardij plaatsvinden is er geen 

verplichting voor een FG. Je kunt overigens ook op vrijwillige basis een FG aanstellen. Als je 

concludeert geen FG aan te stellen, documenteer dan de argumenten daarvoor. Dan heb je 

daarmee direct aangetoond dat je bewust een afweging hebt gemaakt.  

 

KADER 
Relaties op privacysturing en -handhaving 
Voor het sturen op een goede privacy zijn er verschillende partijen en rollen. Hier noemen wij de 

belangrijkste. 

 

Binnen je kantoor (zie Bijlage 1: Stappenplan privacymanagement) 

* Maak helder wie eindverantwoordelijk is 

* Maak helder wie privacy-coördinator en wie informatiebeveiliging-coördinator is 

* Een Functionaris Gegevensverwerking is slechts voor een enkel kantoor noodzakelijk 

 

Autoriteit Persoonsgegevens 

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is toezichthouder op de naleving van de AVG. Betrokkenen 

kunnen bij de AP een klacht indienen over hoe er met hun persoonsgegevens wordt omgegaan bij een 

bedrijf of organisatie. De AP doet dan onderzoek en kan mogelijk een boete opleggen. Bij de AP 

moeten datalekken worden gemeld. 

 

NVM 

* De Functionaris Gegevensbeschermig van NVM is toezichthouder op de verwerkingen van NVM en 

Brainbay. Als makelaar maak je gebruik van de NVM-database. Enkele gegevens van je klanten 

worden in deze databases opgenomen. In jou privacyverlaring naar je klanten is ook de 

privacyverklaring van NVM op die NVM-verwerkingen opgenomen. Als een betrokkene daarover 

vragen heeft of een klacht heeft, dan komt deze ook bij de FG van NVM. De FG van NVM heeft dus 

primair een rol op de NVM-verwerkingen, maar is geen toezichthouder op de verwerkingen van jou als 

makelaar.  

* Kwaliteitssturing NVM. NVM vindt het belangrijk dat al haar leden netjes met persoonsgegevens 

omgaan en heeft dat in lidmaatschapseisen en -normen vastgelegd. De audits door het Auditbureau 
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onderzoeken of een makelaar aan de gewenste kwaliteit voldoet. Via het proces interne handhaving 

door de Commissie Lidmaatschapszaken kan dwang of drang worden opgelegd. 

* Klachtafhandeling. Indien een klant een klacht heeft over een NVM makelaar wordt gestimuleerd dat 

de klager die klacht bij het NVM klachtenbureau indient. Op die wijze kan vanuit NVM op de kwaliteit 

van de dienstverlening worden gestuurd en kan de schade voor de klager worden beperkt. 

* Juridische ledenservice ondersteunt de makelaar bij privacyjuridische vragen. 

 

Andere beroepsverenigingen, bijvoorbeeld 

* Nederlandse Register Vastgoed Taxateurs 
42  Relaties op privaysturing en- handhaving 

 

6.4 Het verwerkingsregister 
Als makelaarskantoor ben je wettelijk verplicht om een register bij te houden van alle 

verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor je verantwoordelijk bent. Een vergelijkbare 

verplichting bestaat overigens ook voor verwerkers. 

 

Veel maatregelen in de AVG zijn risico gebaseerd. Dit geldt niet voor het verwerkingsregister. 

In dit register zou je formeel elke verwerking moeten documenteren. Zie bijlage 2 over hoe je 

een verwerkingsregister invult. In het downloadcentrum is ook een voorbeeld Excel.  

 

Je moet dit register op verzoek van de AP kunnen tonen. Er is geen verplichting om de inhoud 

van het register openbaar te maken of aan klanten en andere partijen te verstrekken.  

 

6.5 Afspraken met verwerkers en partijen met wie je gegevens uitwisselt 
Wanneer er meerdere partijen bij een gegevensverwerking betrokken zijn moeten zij goede 

afspraken met elkaar maken en die schriftelijk vastleggen. Die afspraken gaan over 

gezamenlijke verantwoordelijkheid of over het inschakelen van verwerkers. In dat laatste 

geval spreken we van een verwerkersovereenkomst. 

 
ketenpartners 

Er zijn geen verplichte afspraken nodig tussen ketenpartners die zelfstandig verantwoordelijke 

zijn. Wel is het goed om na te gaan wat er uitgewisseld mag worden met andere partijen. Je 

kunt zelf mogelijk de AVG overtreden als je onrechtmatig gegevens deelt met derden. Zo’n 

overtreding kan er ook zijn als je van een andere verantwoordelijke partij gegevens ontvangt 

die je eigenlijk niet mag ontvangen.   

 
gezamenlijke verantwoordelijkheid 

Gezamenlijke verantwoordelijken (medeverantwoordelijken) moeten op een transparante 

manier met elkaar afspreken wie welke rol heeft, hoe ieder van hen zich verhoudt tot de 

betrokkenen, en waarvoor ieder van hen verantwoordelijk is. De AVG noemt daarbij nog 

specifiek de informatieplicht en de rechten van betrokkenen: die moeten niet van het kastje 

naar de muur gestuurd kunnen worden. Om die reden bepaalt de AVG overigens ook nog dat 

betrokkenen hun rechten bij elk van de betrokken verantwoordelijken kunnen uitoefenen, 

ongeacht de onderlinge afspraken. Zie het kader van leadplatform op pagina 23. In principe 

zou een betrokkene bij elke deelnemende partij kunnen aankloppen om zo’n verzoek te 

plaatsen. 
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verwerkersovereenkomst 

Een verantwoordelijke moet er op kunnen rekenen dat de verwerker die hij inschakelt 

behoorlijk omgaat met de persoonsgegevens. De verantwoordelijke hoort daarom vast te 

stellen of de verwerker wel aan de wettelijke eisen voldoet. Alle maatregelen die de verwerker 

hiervoor neemt, komen vast te liggen in een verwerkersovereenkomst tussen de 

verantwoordelijke en de verwerker. In de bijlage 5 is een checklist opgenomen van punten die 

in een verwerkersovereenkomst terug moeten komen en in het downloadcentrum een 

voorbeeld van een verwerkersovereenkomst. 

 

Als verantwoordelijke mag je niet zomaar met een verwerker in zee gaan. De verwerker moet 

voldoende garanties bieden dat de verwerking aan de AVG voldoet, en in het bijzonder dat de 

rechten van betrokkenen gewaarborgd zijn.  

 

Het komt voor dat verwerkers, om te voorkomen dat zij van elk van hun klanten aparte 

privacyafspraken opgelegd krijgen, werken met algemene voorwaarden voor privacy en 

gegevensbescherming. Uit die algemene voorwaarden moet wel blijken dat de verwerker 

voldoet aan alle eisen die de AVG stelt.  

 
6.6 Privacy Impact Assessments 

De laatste jaren is het uitvoeren van Privacy Impact Assessments (PIA’s) sterk in opkomst. De 

AVG stelt dit nu in een aantal gevallen ook verplicht. Overigens spreekt de AVG over data 

protection impact assessment (DPIA). 

 
wanneer verplicht? 

De verplichting op het uitvoeren van een PIA geldt wanneer er sprake is van hoge risico’s 

voor ‘de rechten en vrijheden’ van de betrokkenen. Zie bijlage 8 voor een check wanneer een 

PIA verplicht is. In de AVG worden drie categorieën van verwerkingen benoemd waarin altijd 

een PIA verplicht is, welke overigens niet snel op een makelaarskantoor van toepassing zullen 

zijn: 

• systematische, uitgebreide en geautomatiseerde beoordeling van persoonlijke aspecten van 

de betrokkenen, zoals profilering, die kan leiden tot ingrijpende besluiten over hen; 

• grootschalige verwerking van bijzondere of strafrechtelijke gegevens;6 

• stelselmatige en grootschalige monitoring van openbaar toegankelijke ruimten.  

 
onderdelen 

In de AVG is aangegeven dat een PIA-rapport in ieder geval het volgende moet omvatten: 

• een systematische beschrijving van de verwerking; 

• een beschrijving van de doeleinden, en – als de grondslag gerechtvaardigd belang is – de 

concrete gerechtvaardigde belangen;  

• een beoordeling van de noodzaak en proportionaliteit, gelet op de doeleinden;  

• een beoordeling van de risico's voor betrokkenen; 

• de beoogde maatregelen om de risico's aan te pakken. 

 

                                                 
6 Zie de betreffende paragraaf 4.7. 
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Let op de formulering van het laatste punt. Voorheen was het gebruikelijk dat een PIA-rapport 

eindigde met de maatregelen die werden aanbevolen om de geconstateerde risico’s terug te 

brengen naar een aanvaardbaar niveau. Vanuit de AVG moet het PIA-rapport de concrete 

maatregelen bevatten waartoe is besloten. Het rapport beschrijft dus hoe de verwerking er 

feitelijk uit gaat zien. Een toezichthouder als de FG of de AP kan daar later op toetsen. Ook 

moet je dit uiteraard zelf in de gaten houden. Je bent verplicht om de PIA indien nodig te 

actualiseren, in ieder geval wanneer de risico’s die met de verwerking samenhangen wezenlijk 

veranderen. 

 

Beschik je (vrijwillig) over een FG? Dan dien je de FG te betrekken bij de vraag of, hoe en 

door wie een PIA moet worden uitgevoerd.  

 
6.7 Privacy by design en privacy by default 

De AVG stelt veel belang bij privacy by design en privacy by default. We leggen in het 

onderstaande kort uit wat hiermee wordt bedoeld.  

 
privacy by design 

Vaak wordt pas aan het einde van een ontwerpproces van een nieuw product, dienst of 

werkwijze nagedacht over de privacy. Dat werkt niet. De gedachte van privacy by design is 

dat je privacy vanaf het begin van het ontwerpproces meeneemt, door na te denken over de 

technische en organisatorische maatregelen en die in te bouwen in processen en systemen. De 

AVG legt in eerste instantie de focus op maatregelen zoals dataminimalisatie en 

pseudonimisering. 

Daarnaast wordt privacy by design ook gebruikt om processen zodanig te ontwerpen dat het 

helpt bij de uitvoering van andere verplichtingen onder de AVG, zoals de rechten van 

betrokkenen. Een goed voorbeeld van privacy by design is als jouw KA-leverancier 

persoonsgegevens automatisch verwijdert op het moment dat de bewaartermijn ervan 

verstrijkt.   

 
privacy by default 

In de AVG is ook het begrip ‘privacy by default’ geïntroduceerd, ofwel ‘gegevensbescherming 

door standaardinstellingen’. Een proces of systeem heeft vaak allerlei instellingen die op een 

meer of minder privacyvriendelijke stand gezet kunnen worden. Privacyvriendelijk betekent 

dat je automatisch het minste aantal gegevens verwerkt, minder vriendelijk betekent dat je als 

persoon iets moet doen om ervoor te zorgen dat er extra gegevens worden verwerkt. Privacy 

by default zegt dat in principe de meest privacyvriendelijke instelling aan moet staan.  

 

Privay by default beoogt te voorkomen dat gegevens onnodig openbaar worden. Dit betekent 

dat sociale media sites zoals Facebook gebruikersvoorkeuren voortaan standaard zo zullen 

moeten instellen dat hun gegevens slechts voor een beperkte groep toegankelijk zijn, en alleen 

openbaar worden als de gebruiker daar zelf bewust voor kiest.  

 
6.8 Informatiebeveiliging 

Informatiebeveiliging is een belangrijk principe bij de bescherming van persoonsgegevens. De 

AVG vereist voldoende beveiliging. Zoals de meeste maatregelen in de AVG mag dat wel 

gebeuren op een risicogebaseerde manier. 
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De AVG noemt expliciet vier typen maatregelen die je, waar passend, moet nemen: 

1. de pseudonimisering en versleuteling van persoonsgegevens; 

2. het vermogen om op permanente basis de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid 

en veerkracht van de verwerkingssystemen en diensten te garanderen; 

3. het vermogen om bij een fysiek of technisch incident de beschikbaarheid van en de 

toegang tot de persoonsgegevens tijdig te herstellen; 

4. een procedure voor het op gezette tijdstippen testen, beoordelen en evalueren van de 

doeltreffendheid van de technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de 

verwerking. 

De vierde hiervan benadrukt dat je niet alleen aan privacymanagement moet doen, maar ook 

aan informatiebeveiligingsmanagement, bijvoorbeeld via een ISO 27001 certificering. 

 

Zie bijlage 7 voor een checklijst waaraan je kan denken bij het nemen van 

beveiligingsmaatregelen.  

 

6.9 De meldplicht datalekken 
Vanuit de AVG ben je verplicht om alle datalekken te registreren en de ernstige datalekken te 

melden. Wat is een datalek?  Een datalek is een inbreuk op de beveiliging die leidt tot de 

vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de 

ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens. Die 

inbreuk kan per ongeluk zijn: een van jouw medewerkers stuurt bijvoorbeeld een 

koopovereenkomst aan de verkeerde ontvanger, of door een verkeerde instelling zijn 

vertrouwelijke klantgegevens toegankelijk voor alle bezoekers van jouw website. De inbreuk 

kan ook met opzet gebeuren: een hacker maakt persoonsgegevens buit, of een medewerker die 

je hebt ontslagen neemt op zijn laatste werkdag een kopie van het klantenbestand mee.  

 
meldplicht 

De meldplicht datalekken houdt in dat je datalekken in veel gevallen moet melden aan de AP, 

en in sommige gevallen ook aan de betrokkenen. Voor een melding richting de AP geldt dat je 

dit zonder onredelijke vertraging, maar in ieder geval binnen 72 uur moet doen. De 72 uur 

begint te lopen vanaf het moment dat je (na een melding van een systeemleverancier of 

anderszins) hebt ontdekt dat er een datalek is ontstaan. Zo’n leverancier moet een datalek 

daarom direct bij je melden. Als je wilt dat een leverancier de melding naar de AP gaat doen, 

moet je daarvoor hele specifieke afspraken maken. In principe zal je altijd zelf de AP of je 

eigen klanten moeten informeren over wat er is gebeurd.   

 

In bijlage 3 is een procedure voor het melden van datalekken opgenomen.  

 
Registratieplicht op datalekken 

Niet alle datalekken hoef je te melden bij de toezichthouder of AP. (Zie ook bijlage 3) Je moet 

wel alle datalekken (of twijfelgevallen) registreren. Daarin moet je in ieder geval bijhouden: 

de details van het datalek, de gevolgen die het had voor de betrokkenen en de corrigerende 

maatregelen die je hebt genomen. Het interne register voor datalekken stelt de AP in staat om 

na te gaan of je je hebt gehouden aan de meldplicht datalekken. Daarnaast biedt het de 

organisatie zelf natuurlijk ook handvatten om te signaleren waar zich zwakke plekken 
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voordoen op het gebied van datalekken. In het downloadcentrum is een Excel opgenomen als 

voorbeeld voor een register op datalekken.   
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Bijlagen 
 

 

1. Bijlage: Stappenplan privacymanagement 
Hoe kun je de werkwijze van je kantoor goed afstemmen op de AVG? Volg onderstaande 

stappen om op een praktische manier een basisniveau te krijgen, waarop je je kunt 

verantwoorden en van waaruit je verdere verbeteracties kunt uitvoeren. Kijk met name naar de 

werkprocessen en de privacyjuridische positie van je kantoor daarin. Begin met een aantal 

algemene acties die van toepassing zijn voor je hele kantoor. 

 
Algemeen: 

1. Leg vast wie eindverantwoordelijk is 

Het belangrijkste binnen zowel kleine als grote kantoren is helderheid over hoe je privacy 

organiseert en wie er op aangesproken kan worden. 

Leg vast wie eindverantwoordelijk is voor de privacy op je kantoor. Wellicht is het nuttig om 

dat te combineren met de verantwoordelijkheid voor informatieveiligheid en kwaliteit. Dan 

vang je verschillende vliegen in één klap. Het is logisch om een eigenaar deze rol te geven, 

opdat deze doorzettingskracht heeft en het goede voorbeeld kan geven. 

Beslis wie de rol van privacy officer heeft en wie de rol van security officer 

(verantwoordelijke voor de beveiliging van de ICT systemen). Wie doet de coördinatie op 

privacy dan wel security. Bij een klein kantoor kunnen die rollen bij dezelfde medewerkers 

liggen. Maak bij een groter kantoor een team om de privacy te verbeteren en te coördineren 

voor als er issues of incidenten zijn.  

 

2 Zorg voor een procedure op de meldplicht datalekken 

Je bent wettelijk verplicht om een datalek te melden. Zorg dat je hiervoor een procedure hebt, 

zodat er coördinatie is en er iemand is die weet wat er gedaan moet worden. Zie bijlage 3, voor 

een voorbeeld van deze procedure. 

 

3 Zorg voor een procedure om aan de rechten van betrokkenen te voldoen 

Betrokkenen hebben het recht om hun gegevens in te zien, eventueel te wijzigen of te 

verwijderen en om te eisen dat de verwerking van de gegevens wordt stopgezet. Zorg dat je 

hiervoor een procedure hebt om dit soepel te faciliteren. Zie hiervoor bijlage 6. 

 

4 Verbeter de beveiliging 

Onderzoek hoe je nu de beveiliging doet. Zie hiervoor de checklist in bijlage 7. En maak 

daarna een plan op voor verbetering. Laat de security officer daarna regelmatig de beveiliging 

checken. 

 

5 Bundel de afspraken en procedures 

Bundel de afspraken met verwerkers, medeverantwoordelijken en andere partijen met wie je 

gegevens uitwisselt, de procedures op de meldplicht datalekken, rechten van betrokkenen, 

informatiebeveiliging en andere procedures op je werkprocessen. Je hebt dan alle documenten 

praktisch bij elkaar en beschikbaar voor je medewerkers en het vormt daarmee tevens een 

privacybeleid waarmee je je kunt verantwoorden. 
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6 Zorg voor een basiskennis privacy en informatiebeveiliging 

Zorg dat je medewerkers een basiskennis privacy hebben en dat zij weten hoe zij de 

werkprocessen moeten uitvoeren. Besteed ook aandacht aan een basiskennis cybersecurity. 

Besteed regelmatig tijdens het werkoverleg aandacht aan privacy. 

 

7 Evalueer en verbeter 

Evalueeer elke twee jaar hoe het is gesteld met de privacybescherming, actualiseer de 

procedures en kijk wat je kunt of moet verbeteren. 

 
Je juridische positie met ketenpartners: 

8 Leg vast met welke partijen je samenwerkt 

Maak een lijst van partijen waarmee je gegevens uitwisselt en partijen die gegevens voor je 

vewerken. 

 

9 Leg de privacyjuridische status vast 

Leg per partij vast wat de privacyjuridische status is in die relatie (verwerker, 

verantwoordelijke, medeverantwoordelijke). 

• Opdrachgever: Betrokkene 

• Koper: Betrokkene 

• Bezichtiger: Betrokkene 

• Geinteresseerde: Betrokkene 

• NVM met NVM-database: Verantwoordelijke 

• KA-leverancier: Verwerker 

• Funda: Verantwoordelijke 

• enz 

 

10  Inventariseer wat je huidige afspraken zijn 

Met alle ketenpartners moet je schriftelijke afspraken hebben. Een aantal partijen 

(bijvoorbeeld NVM, KA-leverancier) hebben al overeenkomsten waar je op kunt aanhaken. 

Controleer of deze afspraken op de AVG zijn afgestemd in plaats van de (oude) Wet 

bescherming persoonsgegevens (Wbp). Inventariseer of er partijen zijn waarmee nog geen 

afspraken zijn en zorg dat er schrftelijke afspraken komen.  

 
Je werkprocessen: 

11 Maak een opsomming van je gegevensverwerkende processen 

Maak een lijstje van de processen die je uitvoert waarbij persoonsgegevens worden gebruikt. 

 

12 Leg de processen vast in een register van verwerkingen 

Leg die processen vast in een register van verwerkingen. Zie de voorbeeld MS Excel sheet 

waarin je dat kunt doen. Vul daarna de sheet in met de de daarin gevraagde items, waaronder 

de bewaartermijn van de gegevens. Zie bijlage 2 hoe je dat doet.  

Gefeliciteerd, je hebt nu het verplichte register van verwerkingen voor je kantoor! 

 

13 Onderzoek hoe je de betrokkenen informeert over de verwerking 
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Check bij al je processen hoe de betrokkenen geïnformeerd worden over de verwerking van 

hun gegevens. Verbeter dit als dit noodzakelijk is. 

 

14 Ga voor data minimalisatie  

Zijn alle gegevens die je nu vastlegt echt nodig voor de processtap die je uitvoert? Onderzoek 

of je werkwijzen met minder gegevens kunt uitvoeren. 

Via het verplichte register van verwerkingen heb je al vastgelegd wat de bewaartermijn is van 

je gegevens. Zorg voor een regelmatige opschoning van verouderde gegevens.  
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2. Bijlage: Verwerkingsregister 
Hoe ziet een verwerkingsregister er uit? Daarvoor geeft de AVG weinig regels. Voor grote 

kantoren met veel verschillende verwerkingen kan een administratietool handig zijn om het 

register bij te houden. Voor de meeste (kleinere) makelaarskantoren geldt: gebruik een Excel- 

of Word-document om je verwerkingen bij te houden. Zie in de NVM-portal voor een 

voorbeeld verwerkingenregister in Excel-format.  

 

In het verwerkingsregister moet je in ieder geval opnemen: 

• de naam en contactgegevens van jouw organisatie en, als je die hebt, van je FG; 

− leg in je document de naam en contactgegevens van jouw kantoor vast, heb je vrijwillig een FG? Dan 

hoort zijn/haar naam er ook in.  

• de naam en contactgegevens van eventuele medeverantwoordelijken 

− als je te maken hebt met andere verantwoordelijken bijvoorbeeld bij een gezamenlijk leadplatform, 

dan schrijf je bij dat proces wie deze medeverantwoordelijke is en hoe je die kunt bereiken. 

• de verwerkingsdoeleinden; 

− per proces moet je concreet omschrijven wat het doel is, denk bijvoorbeeld aan ‘het uitvoeren van 

cliëntenonderzoek o.b.v. de Wwft’ of ‘het opstellen van een koopovereenkomst’. In je 

privacyverklaring moet je ook vertellen wat de grondslagen zijn op basis waarvan jij gegevens mag 

verwerken, het is daarom handig om ook de grondslag op te nemen in je register (en als je de 

grondslag gerechtvaardigd belang opneemt, ook jouw gerechtvaardigde belang).  

• een beschrijving van de categorieën van betrokkenen en van de categorieën van 

persoonsgegevens; 

− beschrijf bij ieder proces van welke categorie betrokkenen gegevens worden verwerkt, bijvoorbeeld: 

kopers, verkopers, huurders, verhuurders, potentiële kopers/verkopers, medewerkers, personen die 

werken bij partners, etc.  

• de categorieën van ontvangers (waaronder verwerkers) aan wie gegevens zijn of zullen 

worden verstrekt; 

− in de regel wordt onder ontvangers verstaan: interne én externe personen/organisaties aan wie je 

gegevens verstrekt inclusief de partijen die ten behoeve van jou gegevens verwerken. Met 

categorieën wordt bedoeld dat je niet per se de specifieke persoon of organisatienaam hoeft te 

documenteren, al kan dit ook juist handig zijn voor jouw eigen administratie over welke gegevens 

waar naartoe gaan.  

• informatie over doorgiften aan derde landen, inclusief documentatie over de passende 

waarborgen. 

− als je gebruik maakt van een leverancier die bijvoorbeeld servers heeft staan buiten de EU/EER, dan 

moet je aangeven om welk land het gaat én welke maatregelen je hebt genomen in geval je gebruik 

maakt van de meest strikte uitzondering (zie kader internationaal gegevensverkeer op pagina 20).  

• de beoogde bewaartermijnen;  

− sommige bewaartermijnen zijn wettelijk, maar je hebt de ruimte en de verantwoordelijkheid om voor 

andere processen zelf de bewaartermijn te bepalen voor je gegevens. 

• een beschrijving van hoe de gegevens in het specifieke proces beveiligd zijn. 

− de beveiligingsmaatregelen die voor al je processen gelden hoef je niet nog eens op te noemen, het 

gaat alleen om specifieke (extra) maatregelen voor een proces waarbij hogere risico’s meespelen 

omdat je bijvoorbeeld gevoelige of bijzondere gegevens verwerkt. 
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Het beste kun je het register zien als een administratief middel om overzicht van al jouw 

gegevensverwerkingen te houden. Vind je het handig om per proces aan te geven hoe er 

binnen het kantoor wordt geïnformeerd naar de betrokkene of op welke datum je het proces 

hebt bekeken en beschreven, dan is het register daar ook een goede plek voor.  
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3. Bijlage: Procedure meldplicht datalekken 
Een datalek kan heel vervelend zijn voor de personen om wie het gaat. Een datalek kan ook 

het vertrouwen in je makelaarskantoor schenden. 

Er zijn een aantal verplichtingen rondom deze meldplicht: 

• Een verwerker meldt een datalek terstond aan de verantwoordelijke. In de meeste 

situaties is je makelaarskantoor de verantwoordelijke. Zorg dat al je verwerkers (onder 

meer KA-leverancier) weten dat zij het datalek bij je kantoor moeten melden. 

• Je moet een datalek aan de Autoriteit Persoonsgegevens melden, tenzij het geen 

risico’s inhoudt voor de rechten en vrijheden van de betrokkene. Dus je moet vrijwel 

altijd melden. Dit moet binnen 72 uur na het ontdekken van het datalek gebeuren. 

• Je moet het datalek aan de betrokkenen melden als dit waarschijnlijk een hoog risico 

inhoudt voor hun rechten en vrijheden. Je moet dan ook handelingsperspectief bieden 

hoe de betrokkene de schade kan beperken. 

• Je moet een register bijhouden van datalek incidenten. Dat zijn dus ook incidenten 

waarvan je beoordeeld hebt dat deze niet meldenswaardig zijn. 

 

Om bovenstaande goed te coördineren bestaat de procedure (zie protocol in downloadcentrum) 

uit het volgende: 

1. De privacy-officer coördineert de afhandeling van het datalek. En als de privacy-

officer afwezig is, doet de directeur dit. 

2. Alle medewerkers melden een mogeljik datalek aan de privacy-officer. 

3. Ook de verwerkers melden een datalek bij de privacy-officer. 

4. De privacy-officer doet de behandeling van het datalek 

a. In ontvangst nemen van de interne melding; 

b. Onderzoeken of het een datalek is en doen bestrijden van het security incident; 

c. Onderzoeken of er gemeld moet worden; 

d. Zo ja, melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens; 

e. Zo ja, melden aan de betrokkenen; 

f. Zo nodig, tekst en uitleg geven aan de Autoriteit Persoonsgegevens; 

g. Zo nodig, tekst en uitleg geven aan de betrokkenen; 

h. Evalueren van het incident; 

i. Bijhouden van het interne register van datalekken. 

5. De privacy-officer zorgt ook dat e.e.a. goed is voorbereid 

a. Periodiek bespreken met de medewerkers wat mogelijke datalekken kunnen 

zijn bij kantoor en dat datalekken bij de privacy-officer moeten worden gemeld. 

b. Zorgen dat bij alle leveranciers (verwerkers) bekend is dat zij de datalekken bij 

de privacy-officer moeten melden. 

c. Zorgen voor een hulplijn met een security expert die kan helpen als er een 

ernstig security incident is. 

d. Verzamelen van en inlezen op enkele documenten om voorbereid te zijn op een 

datalek (waaronder Beleidsregel Meldplicht datalekken) 
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e. Zorgen voor een hulplijn met een privacy expert die kan helpen om een datalek 

te beoordelen. 

f. Zorgen dat er een document is waarin de datalekken vastgelegd kunnen worden 

(register van datalekken). 

Download het losse document ‘Protocol datalekken’ om bovenstaande in je kantoor in te 

voeren. 

Wat zijn de regels op het melden 

Voor het melden gelden de volgende hoofdregels: 

• Een datalek moet aan de AP worden gemeld, tenzij het onwaarschijnlijk is dat die een 

privacyrisico inhoudt. 

• Een datalek hoeft alleen aan de getroffen personen te worden meegedeeld als het  

waarschijnlijk is dat ze een hoog risico voor de rechten en vrijheden inhoudt.  

Ook met de daarbij horende uitleg van de European Data Protection Board7 zijn deze enigszins 

cryptisch en worden deze in Europa nog verschillend toegepast. Naar verwachting zal er in de 

komende jaren door incidenten en uitspraken een grotere eenduidigheid komen. 

 

Een datalek met aanzienlijke gevolgen moet aan de personen worden gemeld. Dit zijn situaties 

die kunnen leiden tot lichamelijke, materiële of immateriële schade. Bedenk of het datalek kan 

leiden tot: 

• discriminatie; 

• identiteitsdiefstal of identiteitsfraude (zoals kopieen van identiteitsbewijzen, BSN, 

gebruikersnamen en inloggegevens); 

• financiële verliezen; 

• reputatieschade;  

• verlies van vertrouwelijkheid van door het beroepsgeheim beschermde 

persoonsgegevens; 

• ongeoorloofde ongedaanmaking van pseudonimisering;  

• enig ander aanzienlijke economisch of maatschappelijk nadeel. 

 

Of als gevolg van het datalek: 

• kunnen betrokkenen hun rechten en vrijheden niet uitoefenen;  

• worden betrokkenen verhinderd om controle over hun persoonsgegevens uit te 

oefenen. 

 

Of dat het datalek bijzondere gegevens betreft, dat wil zeggen gegevens waaruit blijkt: 

• ras of etnische afkomst; 

• politieke opvattingen, religie of levensbeschouwelijke overtuigingen;  

• vakbondslidmaatschap; 

• genetische gegevens; 

                                                 
7 Zie “Richtsnoeren voor de melding van inbreuken in verband met persoonsgegevens krachtens Verordening 2016/679” 



Privacyhandboek       
   
Handvatten voor makelaars en taxateurs om te voldoen aan de AVG 

70 
Dit handboek is exclusief voor NVM leden en mag niet verder worden verspreid 

 

• biometrische gegevens 

• gegevens over gezondheid;  

• gegevens over seksuele voorkeur of seksueel gedrag;  

• strafrechtelijke gegevens. 

 

Of het betreft:  

• gegevens over iemands financiële of economische situatie, zoals salarisgegevens, 

betalingsgegevens en gegevens over (problematische) schulden;  

• gegevens die kunnen leiden tot stigmatisering of uitsluiting van de betrokkenen, zoals 

over gokverslaving, prestaties op school of werk, of over relatieproblemen;  

• gebruikersnamen, wachtwoorden en andere inloggegevens; 

 

Bedenk ook dat de gevolgen ook groter zijn naarmate er meer gegevens (attributen) van een 

persoon in onbedoelde handen komen. Wellicht is een datalek van alleen NAW-gegevens nog 

vrij onschuldig (alleen melden aan de AP en niet aan betrokkenen). Maar als een datalek veel 

meer ‘onschuldige’ gegevens van een persoon betreft, dan wordt het beeld van die persoon 

steeds completer en daarmee ook op de impact op de rechten en vrijheden van die persoon.  

 

Daarnaast heeft een datalek ook grotere gevolgen als dit kwetsbare personen betreft, zoals 

kinderen, maar wellicht ook ouderen of personen die de Nederlandse taal niet goed machtig 

zijn. 

 

De lat om naar de AP te melden ligt lager. In feite moet ieder datalek gemeld worden, behalve 

als je kunt beredeneren dat dit geen privacyrisico inhoudt.  

 

Je hoeft niet niet naar de AP of naar de betrokkenen te melden als het onwaarschijnlijk is dat 

de negatieve gevolgen van het datalek gaan optreden.Wanneer is dat: 

• De gegevens uit het datalek zijn adequaat versleuteld; 

• De gegevens uit het datalek zijn op een voldoende niveau gespeudonimiseerd; 

• De gegevens uit het datalek zijn per ongeluk in handen gekomen van een vertrouwde 

partij, waarvan je er op aan kunt dat deze persoon of partij op jou verzoek de gegevens 

direct vernietigt dan wel retourneert; 

Aan deze condities worden wél eisen gesteld en je moet dat goed documenteren in het 

datalekregister. 

 

Hoe melden 

De melding naar de AP gaat via een webformulier. Ga hiervoor naar het Meldloket Datalekken 

(https://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl). Je moet binnen 72 uur nadat jij op de 

hoogte bent van het datalek dit lek melden aan de AP. Je kunt ook een voorlopige melding 

doen en die daarna aanvullen als je meer informatie hebt. 

 

Naar de betrokkene moet je ‘onverwijld’ actie ondernemen. Als je zelf de schade kunt 

beperken doe dat dan ook direct. Denk bijvoorbeeld aan het blokkeren van het inlogaccount 
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van je klant als daar een lek is opgetreden. De mededeling naar de betrokkenen is vormvrij. Je 

kunt deze bellen, emailen of aanschrijven. Geef daarbij aan wat er gebeurt is, om welke 

gegevens het gaat, wat voor mogelijke gevolgen dat heeft voor de betrokkenen, wat zij daar 

aan kunnen doen (bijvoorbeeld wachtwoord wijzigen) en waar de betrokkene meer informatie 

kan inwinnen.  
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4. Bijlage: Checklist privacyverklaring 
NVM Makelaars zijn verplicht de NVM privacyverklaring te gebruiken. Zie hiervoor in het 

downloadcentum de bestaande privacyverklaring NVM.  

 

In het onderstaande vatten we samen wat er in ieder geval in moet staan. Als je kijkt naar 

onderstaande lijst herken je veel onderdelen van het register van verwerkingsactiviteiten. Het 

is daarom handig om daar mee te beginnen voordat je een privacyverklaring gaat schrijven.  

 

Je moet aan de betrokkene de volgende informatie verstrekken: 

• jouw identiteit, en contactgegevens en die van een eventuele FG; 

• de doeleinden waarvoor je de gegevens verwerkt; 

• en de grondslag voor die verwerking; 

• als de grondslag een belangenafweging is ook: jouw gerechtvaardigde belangen; 

• als de grondslag toestemming is ook: dat hij zijn toestemming altijd mag intrekken; 

• de (soorten) ontvangers aan wie je de gegevens verstrekt; 

• doorgiften naar niet-EU/EER-landen en de daarbij genomen waarborgen; 

• hoe lang je de persoonsgegevens bewaart. Wanneer je geen termijn kunt noemen, dan 

vertel je de criteria waarmee je bepaalt wanneer je de gegevens vernietigt; 

• als je de gegevens niet van de betrokkene zelf verkrijgt, dan moet je hem bovendien laten 

weten om wat voor (soorten) persoonsgegevens het gaat en wat (of wie) de bron is van de 

gegevens die je hebt kregen. 

 

Voor zover de situatie daarom vraagt, moet je de betrokkene ook vertellen welke rechten hij 

heeft (recht op inzage, recht op correctie, recht op verwijdering/vergetelheid, recht op 

beperking, recht op bezwaar, recht op dataportibiliteit). Daarnaast moet je ook opnemen dat hij 

het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

 

Daarnaast moet je ook aangeven als dat bij een verwerking van toepassing is: 

• of de betrokkene wettelijk of contractueel verplicht is om de gegevens te verstrekken, en 

wat de mogelijke gevolgen zijn als hij dat niet doet; 

• bij profilering: de essentie van de onderliggende logica en het belang en de mogelijke 

gevolgen van de verwerking voor hem. 

 

Binnen NVM is het volgende afgesproken rondom privacyverklaringen: 

 

Artikel 19a Reglement lidmaatschap en aansluiting stelt over de privacyverklaring en het 

moeten voldoen aan de AVG het volgende. Lees hierbij waar Wbp staat AVG. Dit artikel is in 

december 2012 door de ledenraad van de NVM aangenomen.  

 

Artikel 19a: 

1.  De gegevens die NVM-leden in het kader van hun dienstverlening verzamelen over hun 

opdrachtgevers en transacties, alsmede de gegevens die via het uitwisselingssysteem 

toegankelijk zijn of worden gedeeld met de NVM en andere NVM-leden zijn in veel 

gevallen persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). 

Ieder NVM-lid is verantwoordelijke in de zin van de Wbp.  
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2.  Ieder NVM-lid zal zich houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van 

de bescherming van persoonsgegevens en ongevraagde communicatie, waaronder de Wbp 

en de relevante bepalingen uit de Telecommunicatiewet.  

3.  Bij iedere opdracht tot dienstverlening bij koop, verkoop huur of verhuur, dient een NVM-

lid ervoor te zorgen dat zijn opdrachtgever in kennis wordt gesteld van de standaard 

privacyverklaring waarin staat beschreven hoe het NVM-lid en de NVM omgaan met de 

verwerking van persoonsgegevens.  

4.  Elk NVM-lid is verplicht om passende technische en organisatorische maatregelen te 

treffen om persoonsgegevens die zij verwerkt te beveiligen tegen verlies of tegen enige 

vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen, rekening houdend met de 

stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend 

beveiligingsniveau garanderen, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te 

beschermen persoonsgegevens met zich brengen.  

5.  Een NVM-lid zal meewerken aan inzageverzoeken van zijn opdrachtgever die zijn gedaan 

op grond van de Wbp. Een inzageverzoek moet in beginsel binnen 4 weken na ontvangst 

worden beantwoord.  

 
 

Als download zijn de volgende documenten beschikbaaar: 

• NVM Privacyverklaring 

• Cookiestatement voor op je website 
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5. Bijlage: Checklist verwerkersovereenkomst 
Als een andere partij activiteiten voor je uitvoert is deze in veel situaties een verwerker. Je 

bent dan verplicht om schriftelijke afspraken te maken. In de praktijk zullen jouw verwerkers 

(bijvoorbeeld KA-leverancier) jou al benaderen met hun voorstel voor een 

verwerkersovereenkomst. 

 

In een verwerkersovereenkomst moet in ieder geval staan: 

− dat de gegevens alleen op instructie van de verantwoordelijke verwerkt mogen worden; 

− dat de verwerker alleen een subverwerker mag inzetten na schriftelijke toestemming 

vooraf of met algemene toestemming waarbij alleen nog een informatieplicht geldt richting 

de verantwoordelijke; 

− dat de personen binnen de verwerkende organisatie vertrouwelijk met de gegevens 

omgaan; 

− dat de verwerker passende maatregelen voor beveiliging neemt; 

− onder welke voorwaarden de verwerker de gegevens mag doorgeven; 

− dat de verwerker er, voor zover mogelijk, voor zorgt dat de verantwoordelijke zich aan de 

rechten van de betrokkenen kan houden; 

− dat de verwerker na afloop van de diensten de gegevens wist of teruggeeft aan de 

verantwoordelijke; 

− dat de verwerker alle informatie die nodig is om het voldoen aan de wettelijke eisen zal 

testen en aan de verantwoordelijke zal geven. 

 

Als download is een voorbeeld voor een verwerkersovereenkomst opgenomen.  
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6. Bijlage: Protocol inzage, correctie & verwijderingsverzoeken 
 

Een betrokkene heeft vanuit de AVG een aantal rechten: 

• Recht op inzage (art 15) 

• Recht op rectificatie (art 16) 

• Recht op gegevenswissing (art 17) 

• Recht op beperking van de verwerking (art 18) 

• Kennisgevensplicht inzake rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van 

de verwerking (art 19). Partijen waaraan je de gegevens hebt verstrekt moet je informeren 

als je die gegevens hebt gerectificeerd of gewist. 

• Recht op overdraagbaarheid van gegevens (art 20). Dit soort situaties komen 

waarschijnlijk niet voor bij de makelaardij. 

• Recht van bezwaar (art 21) 

In het handboek worden deze rechten toegelicht. Ook kun je de wettekst erbij pakken. Voor je 

kantoor is het belangrijk om de rechten te eerbiedigen, om verzoeken binnen een maand te 

kunnen afhandelen en om te voorkomen dat niet per ongeluk een datalek veroorzaakt wordt 

door de informatie aan een verkeerde persoon te geven of per ongeluk informatie over andere 

personen mee te sturen.  

 

Organisatorisch is het daarom belangrijk: 

1. Om bij privacyverklaringen helder de contactgegevens van je kantoor te communiceren. 

Zie in dit handboek het onderdeel privacyverklaringen. 

2. Alle verzoeken van betrokkenen naar één coördinator (de privacy-officer) te leiden. Dit 

geeft dan de beste borging dat de verzoeken op de juiste wijze worden behandeld. 

Zie de download procedure met het volgende stappenplan: 

1. In ontvangst nemen van inzage/correctie/verwijderingsverzoek 

2. Controleren van identiteit van indiener 

3. Inzageverzoek 

4. Correctieverzoek 

5. Verwijderingsverzoek 

6. Beroep 
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7. Bijlage: Beveiligingsmaatregelen op kantoor 
Als makelaarskantoor zullen veel beveiligingsmaatregelen al vanuit de kantoorautomatiseerder 

worden geregeld. In bijgaande checklijst staan enkele aanvullende aandachtspunten voor de 

informatiebeveiliging op je kantoor. 

 

Organisatie en beleid 

• Is er een security officer benoemd voor het signaleren van risico’s, het coördineren van een 

aanpak en aanspreekpunt bij incidenten? 

• Zijn er afspraken met een extern security specialist voor ondersteuning bij een incident of 

een issue? 

• Worden regelmatig de risico’s en gedragsnormen besproken? 

• Worden collega’s gestimuleerd op goed gedrag? 

• Hebben medewerkers een geheimhoudingsverklaring getekend? 

 

Toegangsbeveiliging 

• Worden de dossiers in afsluitbare kasten bewaard? 

• Worden sleutels in een afsluitbare kast bewaard? 

• Wordt de computer gelockt bij het verlaten van de werkplek? 

• Is er een ‘clean desk’ policy om te voorkomen dat informatie toegankelijk is voor 

onbevoegden? 

• Zijn toegangsrechten tot applicaties zodanig ingericht dat medewerkers alleen die 

informatie kunnen benaderen die relevant is voor hun taken? (need to know)  

• Zijn er afspraken om zonder noodzaak niet in dossiers te snuffelen? 

 

Accounts en wachtwoorden 

• Hebben alle medewerkers een persoonlijk account? Dus geen gebruik maken van 

groepsaccounts. 

• Wordt gebruik gemaakt van lange wachtwoorden (minimaal 8 tekens)? 

• Wordt gebruik gemaakt van een wachtwoord manager voor de wachtwoorden (dus geen 

geeltjes)? 

 

Verzenden en ontvangen van informatie 

• Wordt bij het versturen van mailings gebruik gemaakt van een nieuwsbriefprogramma (in 

plaats van e-mail) om te voorkomen dat geadresseerden per ongeluk herkenbaar zijn in de 

cc? 

• Worden documenten met een hogere vertrouwelijkheid verstuurd met een beveiligd e-

mailprogramma of  

• Worden documenten met een hogere vertrouwelijkheid via een portal beschikbaar gesteld? 

• Wordt alleen met het zakelijke e-mailadres berichten verzonden? 

 

Online dreigingen 
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• Is er bewustzijn om niet op vreemde links te klikken? 

• Wordt alleen in de vertrouwde werkomgeving en thuis op wifi gewerkt? 

• Is het werk-wifi en thuis-wifi beveiligd? 

• Is er een verbod om op andere plekken van wifi gebruik te maken? 

 

Beveiliging van mobiele apparatuur 

• Is er een toegangscode op de laptop? En op de smartphone? 

• Zijn de gegevens op de laptop versleuteld? 

• Zijn de gegevens op de smartphone versleuteld? 

• Wordt op afstand en thuis op de beveiligde zakelijke laptop gewerkt en niet op de 

huiscomputer? 
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8. Bijlage: Checklist voor een verplichte PIA 
Beoordeel aan de hand van onderstaande checklist of er sprake is van een verwerking met een hoog risico (ongeacht de 

maatregelen die genomen zijn om dit risico te mitigeren). In dat geval is een PIA verplicht volgens artikel 35 Algemene 

Verordening Gegevensbescherming. Aan hoe meer van onderstaande 9 criteria de verwerking voldoet, hoe waarschijnlijker 

het is dat deze een hoog risico oplevert. Als vuistregel kan gehanteerd worden dat een PIA uitgevoerd moet worden als de 

verwerking aan twee of meer van de onderstaande criteria voldoet. Dit sluit niet uit dat in sommige gevallen de risico’s hoog 

genoeg zijn dat slechts bij aankruising van één criteria een PIA noodzakelijk is.  

                               Ja  Nee 

1. Beoordelen van mensen op basis van persoonskenmerken                  ☐       ☐ 

Het gaat hierbij onder meer om profilering8 en het maken van prognoses,  

met name op basis van kenmerken als iemands beroepsprestaties, economische  

situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren of interesses, betrouwbaarheid of  

gedrag, locatie of verplaatsingen.  

Denk bijvoorbeeld aan een bedrijf dat bezoekers van zijn website volgt en op basis 

daarvan profielen van deze mensen opstelt. 

2. Geautomatiseerde beslissingen                      ☐       ☐ 

Het gaat hierbij om beslissingen die voor de betrokkene rechtsgevolgen of           

vergelijkbare wezenlijke gevolgen hebben. Zo’n gegevensverwerking kan er  

bijvoorbeeld toe leiden dat mensen worden uitgesloten of gediscrimineerd.  

Gegevensverwerkingen met geringe of geen gevolgen voor mensen vallen niet  

onder dit criterium. 

3. Stelselmatige en grootschalige monitoring                     ☐       ☐ 

Het gaat hierbij om monitoring van openbaar toegankelijke ruimten, bijvoorbeeld  

met cameratoezicht. Hierbij kunnen persoonsgegevens worden verzameld zonder  

dat betrokkenen weten wie hun gegevens verzamelt en wat daar vervolgens mee  

gebeurt. Bovendien kan het onmogelijk zijn voor mensen om zich in openbare  

ruimten aan deze gegevensverwerking te onttrekken. 

4. Gevoelige gegevens of gegevens van zeer persoonlijke aard                  ☐       ☐ 

Het gaat hierbij om bijzondere categorieën van persoonsgegevens: 

• Gegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of  

levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken; 

• Verwerking van genetische gegevens; 

• Verwerking van biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie;  

• Gegevens over gezondheid;  

• Gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid; 

• Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten of  

daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen. 

 

Tot slot gaat het hier ook om gegevens die over het algemeen als privacygevoelig worden  

beschouwd, zoals gegevens over elektronische communicatie, locatiegegevens en financiële gegevens. 

                                                 
8 Profilering houdt in het verzamelen, analyseren en combineren van (persoons)gegevens met als doel iemand in te delen in een bepaalde 
categorie. Met profilering kan een organisatie ook het gedrag van mensen voorspellen of een beslissing over hen nemen. Profilering wil 
zeggen dat iemand aan de hand van een (risico)profiel op personele aspecten wordt geëvalueerd. 
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                      JA              NEE 

5. Grootschalige gegevensverwerkingen                    ☐       ☐ 

De AVG geeft geen definitie van ‘grootschalige gegevensverwerkingen’.  

De Working Party van de Europese Commissie (WP29) adviseert om met de volgende criteria te bepalen of 

hiervan sprake is: 

• de hoeveelheid mensen van wie gegevens wordt verwerkt; 

• de hoeveelheid gegevens en/of de verscheidenheid aan gegevens die  

wordt verwerkt; 

• de tijdsduur van de gegevensverwerking; 

• de geografische reikwijdte van de gegevensverwerking. 

 

Voorbeelden die volgens de Europese toezichthouders grootschalige verwerkingen zijn: 

• een ziekenhuis dat patiëntgegevens verwerkt als onderdeel van de 

gebruikelijke werkzaamheden; 

• een vervoersmaatschappij die reisinformatie verwerkt van mensen die met het 

openbaar vervoer in een bepaalde stad reizen. Bijvoorbeeld door hen te volgen via 

reiskaarten; 

• een zoekmachine die persoonsgegevens verwerkt om advertenties te kunnen 

tonen op basis van internetgedrag. 

 

 6. Gekoppelde databases                   ☐                ☐ 

Het gaat hierbij om gegevensverzamelingen die aan elkaar gekoppeld of met  

elkaar gecombineerd zijn. Bijvoorbeeld databases die voortkomen uit twee of  

meer verschillende gegevensverwerkingen met verschillende doelen en/of  

uitgevoerd door verschillende verantwoordelijken, op een manier die  

betrokkenen niet redelijkerwijs kunnen verwachten. 

7. Gegevens over kwetsbare personen                 ☐             ☐ 

Bij het verwerken van dit type gegevens kan een PIA nodig zijn omdat er sprake  

is van een ongelijke machtsverhouding tussen de betrokkene en de verantwoordelijke.  

Dit heeft als gevolg dat betrokkenen niet in vrijheid toestemming kunnen geven of  

weigeren voor het verwerken van hun gegevens. Het kan hierbij om bijvoorbeeld  

werknemers, kinderen, geesteszieken, patiënten, asielzoekers en bejaarden gaan. 

8. Gebruik van nieuwe technologieën                 ☐                ☐ 

De AVG is er duidelijk over dat een PIA nodig kan zijn bij het gebruik van een nieuwe  

technologie. De reden hiervoor is dat dit gebruik gepaard kan gaan met nieuwe  

manieren om gegevens te verzamelen en te gebruiken, met mogelijk grote privacyrisico’s. 

De persoonlijke en maatschappelijke gevolgen van het gebruik van een nieuwe  

technologie kunnen zelfs nog onbekend zijn. Een PIA helpt de verantwoordelijke  

dan om de risico’s te begrijpen en te verhelpen. Sommige ‘Internet of Things’- 

toepassingen bijvoorbeeld kunnen een grote impact hebben op het dagelijks leven  

en de privacy van mensen, waardoor hierbij een PIA nodig is. 

9. Blokkering van een recht, dienst of contract                 ☐                ☐ 

Het gaat hierbij om gegevensverwerkingen die tot gevolg hebben dat betrokkenen  

een recht niet kunnen uitoefenen, dat zij een dienst niet kunnen gebruiken of dat zij  

een contract niet kunnen afsluiten. Bijvoorbeeld een bank die zijn klanten screent op  

basis van een databank met kredietreferenties om te beslissen of ze een lening krijgen. 



Privacyhandboek       
   
Handvatten voor makelaars en taxateurs om te voldoen aan de AVG 

80 
Dit handboek is exclusief voor NVM leden en mag niet verder worden verspreid 

 

9. Bijlage: Bronnenlijst 
 

We kunnen ons voorstellen dat, als je nu aan de slag gaat met privacy, je soms behoefte hebt 

aan aanvullende bronnen. Hieronder zijn enkele nuttige bronnen vermeld. 

 

Ondersteuningsbronnen 

• NVM juridische dienst, juridischedienst@nvm.nl , 030 60 85 181. 

 

Informatiebronnen 

• Handleiding Algemene verordening gegevensbescherming en Uitvoeringswet  Algemene 

verordening gegevensbescherming. Te downloaden via www.rijksoverheid.nl. 

• Richtsnoeren voor de melding van inbreuken in verband met persoonsgegevens krachtens 

Verordening 2016/679. Te downloaden via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.  

• Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacy (www.cip-overheid.nl\) heeft 

handreikingen op privacy-by-design op de portal. 

• Veilig online voor ondernemers. Diverse tips op online veiligheid vanuit 

https://veiliginternetten.nl 

• Grip op de AVG, De nieuwe privacywet voor niet-juristen. Jeroen Terstegge ea. 

WoltersKluwer 2017. 

• Grip op datalekken, handreiking op het beheersen van datalekrisico’s. Tweede druk. Joris 

Hutter en Koen Versmissen. WoltersKluwer 2019. 

 

  

http://www.cip-overheid.nl/
https://veiliginternetten.nl/
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Downloads  
 

 

1. Verwerkingsregister Makelaardij (MS Excel) 
 

 

2. Protocol Meldplicht datalekken makelaardij 
 

 

3. Model Register datalekken makelaardij (MS Excel) 
 

 

4. NVM Privacyverklaring 
 

 

5. Protocol inzage-, correctie-, verwijderingsverzoeken 
 

 

6. Voorbeeld verwerkersovereenkomst 
 

 

7. Voorbeeld cookiestatement 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


