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VOORWOORD RAAD

Tweemaal per jaar ontvangt u van Boskamp & Willems Advocaten 
de nieuwsbrief Raad. In de eerste editie van 2019 hebben 
we stilgestaan bij ons 30-jarig jubileum. Maar het werk ging 
natuurlijk gewoon door en in de afgelopen periode hebben zich 
tal van interessante ontwikkelingen voorgedaan. 
Daarover informeren wij u in deze nieuwsbrief. Zoals u weet 
delen wij onze kennis graag, zodat u daar uw voordeel mee kunt 
doen. Omdat uw succes ons doel is. 

In deze nieuwsbrief is er uiteraard ook aandacht voor 
de gevolgen van uitspraken van de Raad van State over 
stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. Bijna dagelijks lezen 
we daarover in de diverse media. Ons artikel daarover in deze 
nieuwsbrief stipt niet alleen de problematiek aan, maar geeft 
voor u ook richting aan. Net zoals de overige lezenswaardige 
artikelen.

Ik wens u veel leesplezier! 

Huub van der Westen
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RAAKT DE ARBEIDSMARKT 
IN BALANS?

Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans oftewel de WAB in 
werking. Het doel van de WAB is om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om   
werk nemers in vaste dient te nemen en het aangaan van tijdelijke of flexibele contracten  
te ontmoedigen. Hoe de regering dat denkt te kunnen doen? Hieronder ziet u een globale 
uitleg over de meest in het oog springende wijzigingen.

Ontslagrecht: cumulatiegrond en wijzigingen 
transitievergoeding

Binnen het ontslagrecht vinden er twee belangrijkste 
wijzigingen plaats. In de eerste plaats komt er een 
ontslaggrond bij: de cumulatiegrond (i-grond). Onder 
het huidige recht moet één van de in de wet opgenomen 
ontslaggronden voldragen zijn wil een rechter een 
arbeids overeenkomst op verzoek van de werkgever 
kunnen ontbinden. Met de nieuwe cumulatiegrond kunnen 
omstandigheden die door de werkgever aangevoerd 
worden en onder verschillende ontslaggronden vallen, 
samen als redelijke grond worden aangemerkt. 

Een tweede belangrijke wijziging binnen het ontslagrecht 
heeft betrekking op de transitievergoeding. Werknemers 
hebben na inwerkingtreding van de WAB vanaf de eerste 
dag van hun arbeidsovereenkomst bij ontslag recht op een 
transitievergoeding. Dit geldt dus bijvoorbeeld ook bij een 
ontslag in de proeftijd. Nu bestaat dat recht pas nadat een 
arbeidsovereenkomst twee jaar heeft geduurd. De bereke-
ning van de hoogte van de transitievergoeding verandert 
ook. De vergoeding wordt gebaseerd op 1/3 maandsalaris 
per gewerkt jaar voor de gehele duur van het dienstverband, 
dus ook voor de dienstjaren na 10 jaar. Onvolledige dienst-
jaren worden naar rato meegenomen in de berekening. 
Kleine werkgevers worden onder voorwaarden gecompen-
seerd voor transitievergoedingen die zij moeten betalen 
wegens bedrijfsbeëindiging, ziekte of pensioen. Deze rege-
ling geldt dus naast de bestaande compensatieregeling voor 
vergoedingen na twee jaren van arbeidsongeschiktheid. 

Flexibele arbeid  

Onder de WAB mogen maximaal weer drie overeen-
komsten voor bepaalde tijd gesloten worden in drie jaar 
tijd, voordat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde 
tijd ontstaat. De maximale tussenpoos waarbij een keten 
van overeenkomsten voor bepaalde tijd niet wordt door-
broken blijft ongewijzigd en dus zes maanden.

Oproepkrachten krijgen de mogelijkheid om een oproep 
te weigeren als de oproep niet minimaal vier dagen 
van tevoren schriftelijk plaatsvindt. Wordt een oproep 
door een werkgever minder dan vier dagen van tevoren 
afgezegd of wijzigt het aanvangstijdstip en/of de duur van 
de oproep, dan heeft de oproepkracht recht op loon over 
de periode waarvoor hij in eerste instantie is opgeroepen. 
Na een oproepovereenkomst van twaalf maanden is een 

werkgever bovendien verplicht om de oproepkracht een 
overeenkomst aan te bieden voor het gemiddelde aantal 
uren in de twaalf maanden die daaraan vooraf gegaan zijn. 
Laat een werkgever dat na dan kan een oproepkracht toch 
loon claimen voor het gemiddelde aantal uren. 

De WAB maakt verder onderscheid tussen werken op basis 
van een uitzendovereenkomst of payrollovereenkomst. 
Voor payrollmedewerkers gaan dezelfde arbeids voor-
waarden gelden als de arbeidsvoorwaarden die van toe-
passing zijn op de werknemers die in loondienst zijn bij 
de betreffende werkgever. Op deze payrollmedewerkers 
is dus niet langer het uitzendregime van toepassing. Het 
verlichte ontslagregime, de ruimere ketenregeling en het 
uitzend beding komen voor deze groep medewerkers dus 
te vervallen.

WW- premiedifferentiatie

De WW-premie die werkgevers betalen wordt onder 
de WAB gedifferentieerd naar de aard van de arbeids-
overeenkomst. Er wordt met andere woorden onderscheid 
gemaakt in de te betalen WW-premie voor werknemers 
met een tijdelijk of flexibel contract en voor werknemers 
met een vast contract. Voor deze laatste groep gaat een 
werkgever een lagere premie betalen dan voor de eerste 
groep. Nu geldt dat de hoogte van de premie bepaald wordt 
aan de hand van de sector waartoe een bedrijf behoort.

Conclusie

Met de voorgaande wijzigingen wordt ontslag van een kort -
durend dienstverband duurder, terwijl de invoering van de 
cumulatiegrond ontslag gemakkelijker kan maken. Flexibele 
arbeid wordt minder aantrekkelijk gemaakt voor een werk-
gever en het aangaan van vaste contracten wordt gestimu-
leerd. Zou de arbeidsmarkt nu dan écht in balans raken? 

De sectie Arbeidsrecht van 
beantwoordt graag uw vragen.

Daniëlle Heberle
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Ontwikkelingen op het gebied 
van partneralimentatie: 
DE DUUR VERKORT!
Op 1 januari 2020 zal de Wet herziening 
partneralimentatie in werking treden. De 
hoofd regel is dan dat de duur van de partner-
alimentatie gelijk is aan de helft van de 
duur van het huwelijk met een maximum 
van 5 jaar. Op deze hoofdregel is een aantal 
uitzonderingen mogelijk.

De uitzonderingen op de nieuwe hoofdregel: 
• Bij een huwelijk langer dan 15 jaar en als de alimentatie-

gerechtigde maximaal 10 jaren jonger is dan de 
AOW-leeftijd, eindigt de partneralimentatie zodra de 
alimentatiegerechtigde AOW ontvangt;

• Bij een huwelijk langer dan 15 jaar en als de alimentatie-
gerechtigde geboren is op of voor 1 januari 1970 en diens 
leeftijd meer dan 10 jaar lager is dan de AOW-leeftijd, 
eindigt de partneralimentatie na 10 jaar. Deze uit-
zondering zal 1 januari 2027 vervallen;

• Als de kinderen jonger zijn dan 12 jaar eindigt de 
partneralimentatie pas als het jongste kind 12 jaar wordt.

Op dit moment is de duur van de alimentatie nog twaalf 
jaar, tenzij er sprake is van een kinderloos huwelijk 
van maximaal vijf jaar. In dat geval is de duur van de 
partneralimentatie gelijk aan de duur van het huwelijk. 

De duur van de partneralimentatie wordt dus 
flink verkort: van twaalf naar vijf jaar

Deze wetswijziging is het gevolg van een maatschappelijke 
ontwikkeling waarin het wenselijk wordt geacht dat 
alimentatiegerechtigden na een echtscheiding meer actie 
ondernemen om een baan te vinden en voor zichzelf te 
kunnen zorgen. Voor oudere alimentatiegerechtigden en 
ingeval er jonge kinderen zijn is dat lastiger, vandaar de 
uitzonderingen. Naast de verkorting van de alimentatieduur 
zijn er geen andere wijzigingen ten opzichte van de huidige 
wetgeving. 

Dit jaar is in een procedure de vraag aan het Gerechtshof 
Arnhem-Leeuwarden voorgelegd of al geanticipeerd 
moet of kan worden op deze wetgeving. Het hof zag geen 
aanleiding op toekomstige wetgeving vooruit te lopen 
en besliste dat zij dient te oordelen op basis van de op 

dit moment geldende wetgeving. De nieuwe wet zal dus 
alleen gaan gelden voor nieuwe scheidingen waarvan het 
verzoekschrift op of na 1 januari 2020 wordt ingediend. 

Afstand van partneralimentatie

In voormelde procedure bij het gerechtshof Arnhem-
Leeuwarden kwam ook nog een ander aspect aan bod. 
Partijen hadden in hun huwelijkse voorwaarden bepaald 
dat zij over en weer geen aanspraak zouden maken op 
partner alimentatie. De wens van partijen bij het sluiten 
van hun huwelijk was om geen financiële afhankelijkheid 
jegens elkaar te scheppen. Desondanks maakte de vrouw 
aanspraak op partneralimentatie. De man verzette zich 
hier tegen en deed een beroep op de bepalingen in hun 
huwelijkse voorwaarden, althans op de redelijkheid en 
billijk heid. Het hof besliste, conform vaste eerdere recht-
spraak, dat overeenkomsten waarbij van volgens de wet 
verschuldigde levensonderhoud wordt afgezien nietig zijn. 

Echtgenoten kunnen bij overeenkomst wel afstand doen 
van de onderhoudsbijdrage die de een aan de ander na de 
echtscheiding verschuldigd zal zijn, maar een dergelijke 
overeenkomst kan, op straffe van nietigheid, niet worden 
gesloten voor het huwelijk. Aanstaande echtgenoten 
kunnen dus niet al vóór hun huwelijk de alimentatieplicht 
uitsluiten. Dit zal onder de nieuwe wet niet wijzigen.  

Nog in 2019 echtscheidingsprocedure 
opstarten?

Als een alimentatiegerechtigde dus nog in aanmerking wil 
komen voor partneralimentatie met een duur van twaalf jaar 
is het belangrijk dat nog dit kalenderjaar een verzoekschrift 
tot echtscheiding wordt ingediend. Andersom geldt dat 
het voor een alimentatieplichtige verstandig kan zijn om 
te trachten dat het echtscheidingsverzoek pas op of na 1 
januari 2020 wordt ingediend. 

Neem voor meer informatie over 
dit onderwerp contact op met:

Niek Vinke of 
Angela van Gerwen
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EEN ACTIEF INCASSOBELEID 
IS GOUD WAARD
Als ondernemer kunt u veel winst halen uit een actief incassobeleid. Hoe eerder en concreter u 
debiteuren benadert, hoe sneller debiteuren zullen betalen. Een actief incassobeleid loont.

5

Direct factureren

Een actief incassobeleid begint met direct factureren 
zodra dat mogelijk is. Meestal is er dan nog contact 
met de debiteur en als er vragen zijn, kunnen die direct 
worden gesteld. Vragen kunnen ook makkelijker worden 
beantwoord als het gaat om recente gebeurtenissen.

Direct aanmanen

Als er niet betaald is binnen de gestelde betalingstermijn, 
dan is het zaak om uw debiteur direct aan te manen. Mis -
schien is de factuur niet ontvangen. Zet op een aan maning 
niet “eerste” aanmaning, want dan weet uw debi teur bijna 
zeker dat er ook nog een tweede aanmaning volgt. 

Direct bellen

Het heeft vaak weinig zin om meerdere keren aan te 
manen of te sommeren. Als iemand niet direct betaalt, 
dan is er meestal wat aan de hand. Daar komt u het 
snelst achter door te bellen. Als de debiteur klachten 
heeft over geleverde producten, verleende diensten 
of verrichte werkzaamheden, dan vertelt hij dat als u 
belt. Als er financiële moeilijkheden zijn waardoor een 
betalingsregeling nodig is, dan hoort u dat ook. U kunt 
dan beter inschatten wat de situatie is en of het zin heeft 
om een juridisch traject te starten. Daarbij betaalt een 
debiteur vaak het eerst degene die het meeste aandringt (of 
natuurlijk degene die hij het hardste nodig heeft).

Formele sommatie

Als betaling ondanks alle inspanningen achterwege blijft, 
dan is het zinvol om een formele sommatie te sturen. 
Daarin kondigt u aan dat de debiteur een laatste kans 
krijgt om te betalen zonder bijkomende kosten en dat 
de zaak anders aan een advocaat wordt uitbesteed. In 
die sommatie kunt u vermelden dat in dat geval rente 
en buitengerechtelijke incassokosten zullen worden 
gevorderd.

Buitengerechtelijke incassokosten

Buitengerechtelijke incassokosten (kort gezegd: 
incassokosten) zijn de kosten die een ondernemer buiten 
een juridische procedure bij de debiteur in rekening mag 
brengen als tegemoetkoming in de kosten die hij moet 
maken om de schuld te innen. Bij handelsovereenkomsten 
tussen ondernemingen zijn de incassokosten die in 
rekening mogen worden gebracht minimaal € 40,00. 

Dat bedrag is zonder aanmaning verschuldigd zodra de 
wettelijke of de overeengekomen betalingstermijn is 
verstreken. 

Consumenten zijn pas incassokosten verschuldigd als zij 
niet betalen nadat zij zijn aangemaand om binnen veertien 
dagen alsnog zonder vergoeding van kosten te betalen. 
In die laatste aanmaning (sommatie) moet ook staan welk 
concreet bedrag aan incassokosten verschuldigd is als er 
niet tijdig betaald wordt. Betaalt de consument binnen 
die termijn nog steeds niet, dan kunnen de incassokosten 
direct gevorderd worden. De incassokosten worden 
berekend als percentage over de hoogte van de vordering. 

Juridisch incassotraject

Als het u niet lukt om betaling van een debiteur te krijgen, 
dan kunt u een advocaat inschakelen. De advocaat zal nog 
een keer sommeren. Leidt dat niet tot betaling dan kan een 
procedure worden gestart. Soms is een zinvol drukmiddel 
om het faillissement van de debiteur aan te vragen. Dan is 
snel duidelijk of hij echt niet kan betalen. In andere gevallen 
kan het nodig zijn om beslag te leggen.

Actief incassobeleid

Zorg dat u het debiteurenbeleid van uw onderneming 
op orde hebt, dat de teksten van uw aanmaningen en 
sommaties aan de wettelijke eisen voldoen en dat u 
debiteuren actief benadert. Wij kunnen u daarbij helpen en 
kijken wat uw onderneming op dat gebied kan verbeteren. 
Ook adviseren we of u nog op andere manieren uw 
debiteurenrisico kunt beperken, bijvoorbeeld met het 
bedingen van een eigendomsvoorbehoud. En betaalt uw 
debiteur toch niet? Dan helpen wij u met de incasso van uw 
vordering.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel 
nog vragen, neem dan gerust contact op 
met een van de leden van onze sectie 
insolventierecht. 

Dagmar Dielissen-Breukers
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STOOT UW BEDRIJF 
STIKSTOF UIT? OpgePASt!
Het zal niemand zijn ontgaan dat de Raad van State recent een reeks van uitspraken heeft gedaan, 
waarbij de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) onverbindend is verklaard. Alle besluiten 
die waren gebaseerd op de PAS, zijn vernietigd en voor veruit de meeste lopende en nieuwe 
projecten geldt dat die de ijskast in gaan totdat de reparatiewetgeving in werking is getreden. 

Laatste ontwikkelingen

De 12 Provincies hebben naar aanleiding van de uitspraken 
van de Raad van State beleidsregels vastgesteld die op 11 
oktober 2019 in werking zijn getreden. Die beleidsregels 
maken het mogelijk om weer natuurvergunningen te 
gaan verlenen. Voorwaarde is dat de activiteiten niet 
leiden tot een stijging en in veel gevallen moeten leiden 
tot een daling van de stikstofdepositie. Het beperken van 
de uitstoot door schonere technieken kan een oplossing 
bieden. En ook kan vergunning worden verleend als een 
beperkte stijging van de depositie wordt gecompenseerd 
met een grotere daling van een andere bron. In het 
laatste geval is sprake van extern salderen. Extern 
salderen is echter nog niet mogelijk met dierrechten of 
fosfaatrechten. De Provincies hebben er voor gekozen wat 
dat betreft te wachten op nadere wetgeving. Wat u nu het 
beste kunt doen is het volgende.

Twijfelt u of u beschikt over een (toereikende) 
natuurvergunning, dan doet u er in de meeste gevallen 
verstandig aan te laten toetsen of met gebruikmaking 
van de provinciale beleidsregels vergunningverlening 
mogelijk is. Blijkt dat niet mogelijk te zijn, dan is het 
raadzaam “stil te blijven” en pas een aanvraag in te dienen 
nadat reparatiewetgeving in werking is getreden. Dat 
zou echter anders kunnen liggen als ten aanzien van uw 
bedrijf door een belanghebbende wordt verzocht om 

handhaving vanwege het ontbreken van een (toereikende) 
natuurvergunning. 

In dat geval zal in eerste instantie moeten worden 
onderzocht of sprake is van overgangsrechtelijke 
bescherming. Daarvan kan sprake zijn als het bedrijf in de 
huidige omvang al vóór de referentiedatum 7 december 
2004 beschikte over andere benodigde vergunningen, 
zoals een milieuvergunning. Is dat onverhoopt niet 
zo, bijvoorbeeld omdat het bedrijf na 7 december 
2004 is uitgebreid zonder dat voor die uitbreiding een 
natuurvergunning is verleend, dan zal in overleg met de 
Provincie moeten worden bezien of toch met het indienen 
van een formele vergunningaanvraag handhaving kan 
worden voorkomen.

De medewerkers van de sectie Omgevingsrecht adviseren 
u hier graag over.

Al bij de introductie van de PAS is vanuit diverse hoeken stevige kritiek geuit en is er op gewezen dat de PAS niet voldoet 
aan de (Europese) Habitatrichtlijn en de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie daarover. 

Onze regering negeerde die kritische geluiden en maakte geen “plan B”. Zelfs niet nadat het Hof van Justitie op 7 
november 2018 al had uitgesproken dat met de PAS onvoldoende zeker gesteld kan worden dat geen nadelige gevolgen 
voor Natura 2000 gebieden optreden. Het gevolg hiervan is dat nu circa 18.000 projecten (ernstige) vertraging oplopen. 

Nadat de Raad van State op 29 mei 2019 in de eerste procedure over de PAS, de PAS onverbindend had verklaard, kondigde 
de regering aan “direct” te starten met reparatiewetgeving. Hoeveel tijd dat gaat kosten is niet bekend en nog minder is 
bekend of de nieuwe wetgeving wel voldoet aan de Habitatrichtlijn. Daarover zal zeker weer geprocedeerd worden. 

De medewerkers van de sectie 
Omgevingsrecht adviseren u hier 
graag over.

Huub van der Westen
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Dat geldt in ieder geval als de patiënt zelf toestemming 
verleent om de informatie te verstrekken. Een andere grond 
om het beroepsgeheim te doorbreken kan gelegen zijn in 
een wettelijke bepaling tot openbaarmaking. Een voorbeeld 
daarvan is de verplichting van art. 21 Wpg om van bepaalde 
infectieziekten melding te doen bij de Gemeentelijke 
Gezondheidsdienst (GGD).

Het beroepsgeheim van de arts geldt ook na het 
overlijden van de patiënt. In 2002 bepaalde het Hof 
‘s-Hertogenbosch dat het inzagerecht van nabestaanden in 
het medisch dossier geen fundamenteel recht betreft (Hof 
’s-Hertogenbosch 12 december 2002, NJ 2003, 379). Het 
inzien van een medisch dossier van een overledene was 
dan ook in de meeste gevallen niet mogelijk. 

In de praktijk komt het echter regelmatig voor dat 
nabestaanden een afschrift van het medisch dossier 
willen hebben om een onderzoek te laten instellen naar 
een vermeende medische fout. Ook in erfrechtelijke 
aangelegenheden kan een medisch dossier van belang zijn, 
als de wilsbekwaamheid van de overledene ten tijde van het 
opmaken van het testament wordt betwist.

Inzagerecht voor nabestaanden vanaf 
komend jaar uitgebreid

Op 1 januari 2020 treedt de gewijzigde Wet op de 
geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) 
in werking. In het nieuwe artikel 7:458a BW is het 
inzagerecht in het medisch dossier voor nabestaanden 
van een overleden patiënt opgenomen. In de WGBO is 
op dit moment enkel opgenomen dat een nabestaande 
recht heeft op inzage van het medisch dossier van een 
overleden patiënt als de patiënt daarvoor toestemming 
heeft gegeven. Op grond van het nieuwe artikel 7:458a BW 
dient de hulpverlener desgevraagd inzage in of afschrift van 
gegevens uit het medisch dossier van een overledene te 
verstrekken aan:

Op grond van de relatie tussen arts en patiënt heeft de arts een verplichting tot geheimhouding 
van alles dat hem/haar uit hoofde van de functie bekend is geworden (art. 7:457 BW). De arts 
heeft dus een beroepsgeheim jegens derden. Het beroepsgeheim kan echter in een aantal 
gevallen worden doorbroken. 

• een persoon aan wie de patiënt bij leven schriftelijk of 
elektronisch toestemming heeft gegeven;

• de nabestaande die op grond van de Wet kwaliteit 
klachten en geschillen zorg (Wkkgz) een mededeling van 
een zorgaanbieder heeft ontvangen van een incident;

• een ieder die een zwaarwegend belang heeft en 
aannemelijk maakt dat dit belang mogelijk wordt 
geschaad en dat inzage of afschrift van gegevens uit het 
dossier noodzakelijk is voor de behartiging van dit belang.

Vooruitlopend op de inwerkingtreding van het nieuwe 
artikel lijkt het gerechtshof Den Haag in haar arrest van 20 
augustus 2019 al aan te sluiten bij artikel 7:458a lid 1 (Hof 
Den Haag d.d. 20 augustus 2019, ECLI:GHDHA:2019:2103). 
Het hof oordeelde daar namelijk dat degene die met 
toestemming van de patiënt na diens overlijden verzoekt 
om afschrift dan wel inzage, daarvoor niet ook nog een 
zwaarwegend belang behoeft aan te tonen. Het Hof 
verwijst daarbij ook naar de nieuwe wettelijke bepaling.

Kortom, met het nieuwe artikel 7:458a BW wordt duidelijk-
heid verstrekt over het inzagerecht van nabestaanden en 
wordt het recht op inzage van nabestaanden versterkt. 

INZAGERECHT MEDISCH 
DOSSIER door nabestaanden 
wijzigt per 1 januari 2020

Als u hierover vragen heeft, kunt u 
contact opnemen met de sectie 
Schade en Aansprakelijkheid.

Adri Noordhof



Intussen heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) 
de eerste boetes opgelegd. Ook zijn er verschillende 
uitspraken van rechters geweest. Daarin is onder meer 
geoordeeld: 
• dat het recht op inzage in persoonsgegevens niet 

automatisch inhoudt het recht op kopieën van stukken 
waarin die persoonsgegevens voorkomen; 

• dat de AVG van toepassing is op BKR-registraties; 
• dat het verwerken van persoonsgegevens in strijd met de 

AVG onrechtmatig is;
• dat een werknemer recht heeft op inzage in zijn 

personeelsdossier; 
• en dat de staatssecretaris van financiën de privacy-

wetgeving schendt door het burgerservicenummer 
(BSN) van zelfstandige ondernemers te verwerken in hun    
BTW-identificatienummer.

De aandacht voor de AVG is inmiddels bij veel 
ondernemingen weggeëbd. Terwijl zij soms nog niet 
voldoen aan de privacyregelgeving en aandacht voor 
naleving van de AVG een continu proces zou moeten zijn.

Om te voldoen aan de AVG: 
• moet er een privacybeleid zijn; 
• moeten werknemers op de juiste wijze geïnformeerd zijn; 
• moeten er waar nodig verwerkersovereenkomsten 

afgesloten zijn; 
• en moet er een verwerkingsregister (met datalekregister) 

zijn dat wordt bijgehouden. 

DOE DE AVG-CHECK

In mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in 
werking getreden. Deze privacywetgeving heeft toen veel aandacht gehad. 
We zijn nu meer dan een jaar verder. Wat kunnen we daarvan leren?

Boskamp & Willems Advocaten
Postbus 8727

5605 LS Eindhoven

Tel +31 (0)40 250 14 14
Fax +31 (0)40 250 14 50

advocaten@boskampwillems.nl

www.boskampwillems.nl

Colofon

Raad is een uitgave van:
Wilt u een AVG-check laten 
uitvoeren of heeft u vragen over 
privacyregelgeving: neem contact 
met mij op (tel. 040 2501460; mail: 
d.d.ielissen@boskampwillems.nl).

Dagmar Dielissen-Breukers

Daarbij is van belang dat goed geïnventariseerd wordt 
welke persoonsgegevens verwerkt worden en met welke 
doeleinden. Nagedacht moet worden of het verwerken 
van die persoonsgegevens noodzakelijk is en welke 
bewaartermijnen gehanteerd worden.

Als u niet weet of uw onderneming voldoet aan de 
AVG, dan kunnen wij dat uiteraard samen met u 
bekijken. Zo nodig voorzien wij u van gericht advies en 
modeldocumenten die uitgewerkt kunnen worden, zodat u 
wel aan de AVG voldoet.

Twijfelt u? Nodig mij dan uit voor een kosteloos 
inventariserend gesprek. Tijdens dit gesprek bekijken we 
welke stappen noodzakelijk zijn. U kunt een afspraak maken 
door een mail te sturen naar d.dielissen@boskampwillems.nl 
of door mij te bellen op nummer 040 250 14 60.  
Ook met andere vragen over de AVG kunt u bij mij terecht.

De AVG: doe er iets mee! En voorkom een boete van de AP.
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