
 

Nog niet de helft van de financiële dienstverleners 
kan naleving van de AVG aantonen 
 
Slechts  45% van de financiële dienstverleners geeft aan de naleving van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming  te kunnen aantonen. Dit blijkt uit een onderzoek van 
DPO Network onder 100 financiële dienstverleners. De resultaten van dit onderzoek 
werden op 23 mei gepresenteerd tijdens een informatiebijeenkomst van de Nationale 
Hypotheekbond ter gelegenheid van “één jaar AVG”. 
 
Uit het onderzoek blijkt dat de bedrijven de AVG serieus willen nemen. De MKB-bedrijven 
geven aan dat gebrek aan tijd, kennis en middelen de belangrijkste reden is waarom ze de AVG 
nog onvoldoende hebben geïmplementeerd. Ook onduidelijkheid over regels, waaronder die 
met betrekking tot het verwerken van het BSN, speelt hierbij parten.  
 
Ook hebben  financiële dienstverleners moeite met  het op orde hebben van de formeel 
vereiste  documentatie. Ca. 50% van de respondenten  geeft aan de verplichte documentatie 
(zoals het verwerkingsregister of de verwerkersovereenkomsten) niet of niet geheel op orde te 
hebben. Dit wordt door respondenten dan ook als de belangrijkste reden gezien waarom ze 
naleving van de AVG moeilijk kunnen aantonen. 
 
Het belang  om naleving van de AVG op orde te hebben bewijst het feit dat 15% van de 
respondenten  het afgelopen jaar een data-incident of datalek heeft gehad en dat een kwart 
van de respondenten verzoeken van hun klanten ontvingen om gegevens in te zien of te 
verwijderen.  
 
Al met al verwacht 4 op de 10 financiële dienstverleners dat de  bedrijfsrisico’s als gevolg van 
de AVG zullen toenemen.  Desgevraagd geven respondenten aan vooral te zullen investeren in 
beveiligingsmaatregelen en kennis van medewerkers om persoonsgegevens veilig te kunnen 
verwerken. 
 
DPO Network   is specialist op het gebied van Privacy Management in de automatisering en de financiële 
dienstverlening.  DPO Network helpt bedrijven om de AVG op een overzichtelijke manier na te leven. Zij gebruikt 
hiervoor een tool en aanpak om de verplichte  documentatie  op een eenvoudige manier orde te krijgen en te 
houden.  
Meer informatie : 
info@dponetwork.nl 
Jan van den Berg 06-29556314 
Gerrit van Rooij 06-22997486 
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