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Is de AVG een last of een lust? De meningen hierover zijn sterk verdeeld. Onlangs verkondigde een 
consultant (als spreker op een congres) dat de AVG ook zeer ingrijpende gevolgen zal hebben voor de 
autobranche. Het zou als het ware een ‘gamechanger’ zijn. Hij verwees in dat kader naar de torenhoge 
boetes voor wie de AVG aan zijn laars lapt. En dat uit de mond van een consultant. Een consultant die de 
AVG als belangrijkste verandering ziet in de komende tijd. Dat is niet niks.
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Wat betekent de AVG 
  voor het autobedrijf?
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Of de AVG nu echt zoveel zal veranderen, zal moeten blijken. 
Wel geloof ik dat velen de gevolgen c.q. verplichtingen van de 
AVG onderschatten. U zult namelijk concreet moeten kunnen 
aantonen dat uw bedrijf aan de AVG voldoet. Elke onderne-
ming – dus ook elk autobedrijf – zal moeten kunnen aantonen 
dat er wordt gehandeld in overeenstemming met de AVG. Deze 
verplichting heeft belangrijke gevolgen. De keuzes die er in dit 
kader moeten worden gemaakt, moeten zorgvuldig worden 
vastgelegd. Dat vraagt onder meer om een privacy statement, 
verwerkingsovereenkomsten en een register van verwerkin-
gen. Maar daarmee bent u er nog niet. Het gaat namelijk ook 
om gedrag. In procedures zal (opnieuw) moeten worden vast-
gelegd hoe er met persoonsgegevens wordt omgegaan. Daar-
uit moet glashelder blijken welke werknemers persoonsgege-
vens mogen verwerken en wat hun bevoegdheden daarbij 
precies zijn. Het gaat daarbij bijvoorbeeld  om klantgegevens, 
maar ook om gegevens van sollicitanten, werknemers en (con-
tactpersonen bij) toeleveranciers. Daarnaast zullen ook de no-
dige veiligheidsmaatregelen in acht moeten worden genomen, 
zowel fysiek als digitaal. Ook hier geldt dat de (gedrags)regels 
die medewerkers moeten naleven, belangrijk zijn. Strikte 
richtlijnen vanuit het bedrijfsbeleid moeten bijvoorbeeld voor-
komen dat werknemers bestanden op usb-sticks mee naar huis 
nemen (om maar iets te noemen). Maar de procedures gaan 
veel verder. De AVG stelt bijvoorbeeld ook paal en perk aan het 
eindeloos bewaren van persoonsgegevens. Bewaartermijnen 
moeten worden vastgelegd en nageleefd. Een aantal stappen-
plannen, tools, etc. die ondernemers moeten begeleiden om 
aan de AVG te voldoen, schieten juist op die punten tekort. Die 

‘tools’ bevatten namelijk geen of onvoldoende handvatten voor 
werkbare (interne) procedures die nodig zijn om medewerkers 

– en daarmee de onderneming – aan de AVG te laten voldoen. 

Connected cars
De AVG komt ook om de hoek kijken bij het genereren van (per-
soons)gegevens door auto’s, zoals locatiegegevens. Auto’s 
verzamelen die gegevens, waarna deze gekoppeld kunnen wor-
den aan een identificeerbare persoon. In dat geval zijn het per-
soonsgegevens! Sommige juristen zetten zich ervoor in om zo-
veel mogelijk gegevens die auto’s genereren aan te merken als 
technische gegevens, om ze op die manier buiten het bereik 
van de AVG te houden. Dit zijn waarschijnlijk – zoals het er nu 
uitziet – vergeefse pogingen. Als de AVG wordt toegepast  op 
(een gedeelte van) de gegevens die auto’s genereren, komt de 
overdraagbaarheid van data ter sprake.

Overdraagbaarheid 
Op grond van de AVG kun  je als consument bepaalde verstrek-
te persoonsgegevens ‘meenemen’ naar een andere aanbieder. 
Denk bijvoorbeeld aan een adressenlijstje, waarmee je een 

kerstkaartenfabrikant rechtstreeks alle kennissen of vrienden 
een mooie kaart kunt laten sturen. Als diezelfde regel (het mee-
nemen van die gegevens) op voertuiggegevens wordt toege-
past, biedt dat perspectief voor (universele) autobedrijven. De 
eigenaar van een auto die zijn voertuig in onderhoud heeft bij 
een merkgarage, zou dan bijvoorbeeld kunnen afdwingen dat 
hij de door zijn auto gegenereerde persoonsgegevens mee kan 
nemen naar een universeel autobedrijf. Dat bedrijf kan die ge-
gevens dan weer gebruiken bij het onderhoud. Sommige au-
tofabrikanten maken dat al mogelijk. 
De overdraagbaarheid geldt natuurlijk ook tussen andere au-
tobedrijven, maar het zal met name in de relatie merk-univer-
seel kanaal van belang zijn, omdat auto’s doorgaans eerst in 
het merkkanaal worden onderhouden. Vervolgens, als ze ou-
der worden, gaan ze in het universele kanaal in onderhoud. Dat 
lijkt mooi nieuws voor universele autobedrijven. Inderdaad 

‘lijkt’, want het kat-en-muisspel tussen het merkkanaal en het 
universele kanaal is hiermee zeker niet voorbij. De AVG kan 
naast de voor de handliggende consequenties ook nog andere 
vergaande gevolgen hebben die de business direct raken en be-
invloeden. 

Misverstanden
Sommige ondernemers denken dat er straks ‘niets meer kan’ 
met persoonsgegevens. Dat is absoluut onjuist. Er kan nog 
steeds heel veel, maar het moet wel (veel) beter geregeld wor-
den. Anderen lijken juist te denken dat het allemaal niet zo’n 
vaart loopt,  mogelijk door de oproep van MKB Nederland om 
een jaar uitstel te geven. Die sympathiek klinkende oproep is 
heel vreemd. Ruim 2 jaar geleden is namelijk vastgelegd dat de 
AVG op 25 mei 2018 in de gehele EU in werking treedt. Dan is 
het op zijn zachtst gezegd naïef om te denken dat Nederland 
daarover nog wat in de melk te brokkelen heeft. 
Hoe staat de Autoriteit Persoonsgegevens tegenover de hui-
dige ontwikkelingen? In het begin mogen ondernemers die hun 
best doen om aan de AVG te voldoen, maar de open normen 
over bijvoorbeeld veiligheid onjuist hebben geïnterpreteerd, 
misschien nog wel op enige coulance rekenen van de AP. Maar 
die coulance is eindig. De pakkans mag klein lijken, maar het 
is de vraag of dat ook echt zo is. En de boetes zijn niet mals.   
Zoveel is wel duidelijk. 
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