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Per 25 mei 2018 is de 
Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) 
van toepassing.

De advocaten van Van 
Gelder Advocaten zijn 
specialist op het gebied 
van pensioenrecht in de 
ruimste zin van het woord. 

5. OP DE SCHOP
Begin februari is gestart met een grote verbouwing van ons kantoorpand. De waar-
den open, transparant en betrokken hebben wij hierin nog meer doorgevoerd. De 
aparte werkkamers zijn veranderd in een open kantoortuin en de dichte wanden en 
deuren zijn vervangen door glas met staal. Daarnaast hebben we enkele spreek-
kamers en een aparte lunchruimte gekregen. En dat alles in een modern jasje! 
Benieuwd? Kom gerust langs voor een rondleiding. De koffi e staat voor u klaar!

Niet alleen ons kantoorpand wordt dit jaar vernieuwd, ook onze website gaat op de 
schop. Op dit moment zijn we druk bezig met het ontwikkelen daarvan. Dit najaar 
zal de nieuwe website worden gelanceerd.

Daarnaast is er nieuwe wetgeving op komst. Zoals onder meer de Wet arbeids-
markt in balans en de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.

Uiteraard houden we u op de hoogte van alle ontwikkelingen!

 
Medio mei werden wij verrast door het 
nieuws dat Adriënne van Geel is genomi-
neerd voor de Aithra Belofte Award. Dit 
is een aanmoedigingsprijs voor de meest 
veelbelovende, ondernemende vrouw tot 
35 jaar. De Award Commissie beoordeelt 
op de criteria: visie, lef, ambitie maat-
schappelijke betrokkenheid, ondernemer-
schap en rolmodel. Zes kandidaten worden 
uitgenodigd om zichzelf op de stip te pre-
senteren tegenover een jury. Drie kandida-
ten gaan uiteindelijk door naar de fi nale 
met een onthulling op het Aithra Award 
Gala op 10 november 2018. Wij houden u 
op de hoogte.

6.  ADRIËNNE VAN GEEL 
GENOMINEERD
VOOR DE AITHRA 
BELOFTE AWARD

7. ENJOY SUMMER

Na een ondernemend jaar even oprecht bijtanken!

De zomer staat weer voor de deur. Dat betekent voor veel mensen: VAKANTIE! 
Lekker even ontspannen, de batterij weer opladen en genieten van de mensen om 
u heen. Van Gelder Advocaten wenst u een fantastische zomer toe! 

Tijdens deze periode is ons kantoor overigens gewoon geopend.

Wij zijn u graag van dienst!



We kennen het allemaal: je drukt op 
‘send’ en je komt erachter dat je mailtje 
per ongeluk naar de verkeerde persoon 
gaat. Oeps, foutje. Na de eerste panie-
kerige gedachten, zet je je fout recht en 
ga je verder met je werk. Geen probleem 
toch? Vanaf 25 mei wel, want dan kan dat 
foutje een datalek zijn. Met grote en dure 
gevolgen. En daar moet je wat mee.

Advocaten en zakenpartners Marieke van 
Gelder en Adriënne van Geel van Van Gel-
der Advocaten zijn heel duidelijk. De AVG 
(Algemene Verordening Gegevensbescher-
ming) waait niet over. Er is werk aan de win-
kel voor ondernemers, groot of klein, met 
de komst van de nieuwe Europese wet op 
de privacy. Ondernemers hadden al aan de 
slag moeten zijn eigenlijk. Maar het is nog 
niet te laat.

OP DE GOEDE WEG
Marieke: ’Ik ben dol op Europese wetgeving 
en de AVG komt uit Europa. Twee jaar gele-
den was al bekend dat de AVG in werking 
zou treden. Iedereen dacht misschien dat 
het wel over zou waaien, maar dat is echt 
niet zo. Ik heb twee jaar geleden een boek 
geschreven over deze wet. Toen leefde het 
onderwerp nog niet bij ondernemers. Er zijn 
nog steeds organisaties die er niet mee be-
zig zijn, terwijl de tijd echt begint te dringen. 
Gelukkig zijn er ook steeds meer onderne-
mingen wel druk mee bezig. Want vergis je 
niet, de Autoriteit Persoonsgegevens kan 
gewoon langs komen om te controleren na 
een melding, ook als die anoniem wordt ge-
daan.’ Adriënne: ‘We weten natuurlijk nog 
niet hoe de Autoriteit Persoonsgegevens zal 

omgaan met de boetes die opgelegd kun-
nen worden, maar als je kunt laten zien dat 
je er echt serieus mee bezig bent, ben je al 
een eind op de goede weg.’

NEGEN KOMMA DRIE
Adriënne en Marieke zijn gepassioneerd, 
ze doen niets liever dan hun klanten op de 
beste manier helpen. Open, transparant, 
betrokken. Dat zijn niet zomaar holle woor-
den, het blijkt uit alles op kantoor dat nog 
midden in een verbouwing zit. De open kan-
toortuin, de glazen wanden. Maar het blijkt 
ook uit het cijfer dat ze vorig jaar van hun 
klanten kregen. Uit het klanttevredenheids-
onderzoek rolde een prachtige 9,3. Marie-
ke: ‘Een mooi cijfer natuurlijk, dat is een 
enorme opsteker voor ons hele team. Maar 
eerlijk is eerlijk, hoe blij we er ook mee zijn, 
we werken er altijd aan om het nog beter te 
doen.’ Adriënne: ‘Het is fijn om te merken 
dat onze klanten ons waarderen. Dat blijkt 
niet alleen uit dat cijfer. Dat blijkt ook uit de 
lange en duurzame relaties die we hebben. 
En uit de betrokkenheid voor en van onze 
klanten. Toen ik twee jaar geleden een baby 
kreeg, kwamen er veel felicitaties en ca-
deaus van klanten. Andersom doen wij dat 
ook bij onze klanten.’

KRITISCH
Dat hoge klanttevredenheidscijfer heeft al-
les te maken met de bereikbaarheid van het 
kantoor, de afspraken die nagekomen wor-
den, het meedenken met en écht verdiepen 
in de klant. Bij Van Gelder zit niet alleen veel 
kennis, maar ook veel creativiteit. Adriënne: 
’We gaan echt dieper op het verhaal in, we 

willen onaangename verrassingen voorko-
men. Dat betekent dat we veel en kritische 
vragen stellen, maar dat is dan ook nodig.’ 
Marieke: ‘In de Randstad kunnen ze mis-
schien weleens denken dat we maar een 
kantoor in het dorp Berkel-Enschot zijn, 
maar we kunnen ze overtreffen met kennis 
en creativiteit. Dat is leuk.’

IN ÉÉN DAG AVG-PROOF
En die kennis en creativiteit zetten deze 
specialisten ook in om bedrijven in één dag 
voor te bereiden op de AVG. Marieke: ‘We 
vliegen dit voor bedrijven zo praktisch mo-
gelijk aan. Geen lange ingewikkelde juridi-
sche stukken dus, maar begrijpelijke stuk-
ken voor de hele organisatie. Want de hele 
organisatie moet met de AVG aan de slag. 
In één dag lichten we alles door, worden alle 
stukken opgesteld en krijg je een plan van 
aanpak. Natuurlijk moet je daarmee aan de 
slag, dat kun je geen jaar laten liggen. Maar 
met dat plan van aanpak toon je wel meteen 
aan dat je druk bezig bent om te voldoen 
aan de AVG. En als het nodig is, geven we 
workshops door het hele bedrijf. Want een 
thuishulp heeft bijvoorbeeld heel andere 
vragen dan de directie van een zorgorgani-
satie. Eigenlijk zijn we in alle branches thuis, 
van kinderopvang tot zakelijke dienstverle-
ning. Alle branchespecifieke zaken hebben 
we natuurlijk al uitgezocht, daarom kunnen 
we in die ene dag een gedegen plan van 
aanpak opstellen. Daar kan het bedrijf heel 
praktisch en meteen mee aan de slag.’

(Dit artikel was geplaatst in Regio Business editie 
mei/juni 2018)
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SINDS 1 FEBRUARI 2018  
VERSTERKT MR. NIKKI  
HENDRIKS ONS TEAM

JURIDISCH MEDEWERKER 
Nikki’s passie voor het arbeidsrecht en 
ondernemingsrecht zorgde direct voor 
een klik met Van Gelder Advocaten. Per  
1 februari 2018 versterkt Nikki het team op 
beide rechtsgebieden, alsook op het ge-
bied van privacyrecht.

ONDERNEMEND 
Nikki heeft gestudeerd aan de Universiteit 
van Utrecht. Tijdens haar bachelor wist zij 
al snel dat zij zich thuis voelde in het ar-
beidsrecht en ondernemingsrecht, waarbij 
zij met name de raakvlakken tussen deze 
twee rechtsgebieden fascinerend vond. 
Tijdens haar rechtenstudie heeft Nikki niet 
stil gezeten. Zo heeft zij bij verschillen-
de advocatenkantoren stage gelopen en 
zich als vrijwilliger ingezet bij de Rechts-
winkel Eindhoven. Aansluitend aan haar 
afstuderen heeft zij ervaring opgedaan  
bij een notariskantoor. Nikki is secuur en 
praktisch en ziet het als een interessante 
uitdaging om complexe juridische vraag-
stukken op te lossen.

GEZELSCHAPSDIER 
Ook in haar vrije tijd is Nikki ondernemend. 
Ze sport graag en brengt haar weekenden 
het liefst door in gezelschap van vrienden 
en familie, onder het genot van een goede 
gin & tonic.

Pensioen gaat om – opgeteld – heel veel geld. Veel mensen vinden pensioen saaie 
en taaie materie en houden zich hiermee het liefst zo min mogelijk bezig. Er gaat 
(mede) daardoor veel fout bij het aangaan, aanpassen en beëindigen van pensi-
oenregelingen, wat grote risico’s met zich meebrengt gezien het geld dat ermee 
gemoeid is. 

De afgelopen jaren is in het nieuws veel aandacht voor pensioen en nieuwe pensi-
oenwetgeving. Het gaat vaak om ingrijpende veranderingen en uiterst complexe 
wet- en regelgeving die direct van invloed zijn op het (toekomstig) pensioen en 
toekomstig inkomen van u of uw medewerkers.

Enkele voorbeelden die aan de orde zijn: het afschaffen van VUT en pre- pensioen-
regelingen, het ontstaan van een pensioengat, pensioentekorten, verschuiving van 
de AOW-gerechtigde leeftijd, aanpassing aan internationale pensioenwetgeving 
en verhoging van de dekkingsgraad van pensioenfondsen. Ook valt te denken aan 
het wijzigen van pensioenregelingen of het overstappen van pensioenverzekeraar. 
Steeds vaker ook worden werkgevers/bedrijven aangeschreven door een bedrijfs-
takpensioenfonds dat deze werkgevers verplicht zouden zijn aan te sluiten bij het 
bedrijfstakpensioenfonds. 

De advocaten van Van Gelder Advocaten zijn specialist op het gebied van pensioen-
recht in de ruimste zin van het woord. Zowel in individuele, ingewikkelde pensioen-
regelingen als in relatief eenvoudige pensioenkwesties.

Ook voor de uitleg van nationale of internationale pensioenwetgeving, het wijzigen 
van de pensioenregeling, het inzichtelijk maken van risico’s en het zo mogelijk aan-
dragen van oplossingen hiervoor, het verweren tegen een claim van een bedrijfs-
takpensioenfonds of het behandelen van geschillen omtrent een pensioenregeling 
met (ex-)werknemers kunt u bij Van Gelder Advocaten terecht. Wij brengen risico’s 
in kaart door middel van eenvoudige tot zeer uitgebreide scans, waarover wij  
u in een persoonlijk gesprek graag meer informatie geven. Ook kunnen wij u in  
individuele en collectieve kwesties bijstaan. 

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

1.  VRAGEN OVER PENSIOEN? 
WIJ HELPEN U GRAAG! 

2. UITBREIDING 4. WERK AAN DE WINKEL
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescher-
ming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywetgeving geldt 
voor alle organisaties die persoonsgegevens verwerken. De wet 
breidt de rechten van burgers uit en legt aan organisaties meer 
verplichtingen op dan de Wet bescherming persoonsgegevens, 
welke wet per 25 mei 2018 is ingetrokken. Ook zijn de boetes  
op niet-naleving van deze verplichtingen verhoogd. Hieronder 
staan (in het kort) enkele tips voor het voldoen aan de AVG.  
De uitgebreide tips kunt u terugvinden op onze website.

1 INVENTARISEREN EN VERWERKINGSREGISTER 
  Inventariseer en breng in kaart voor welke doelen gegevens  

worden verwerkt. Ga vervolgens per verwerkingsactiviteit na of 
hiervoor een grondslag bestaat. Vervolgens kunt u aan de hand 
van dit overzicht starten met uw verwerkingsregister.

2  VERWERKERSOVEREENKOMSTEN SLUITEN
  Als u in kaart heeft gebracht welke verwerkingen binnen uw  

organisatie plaatsvinden, wordt duidelijk ten aanzien van welke ver-
werkingsactiviteiten u aan te merken bent als verwerker dan wel 
verwerkingsverantwoordelijke. U kunt dan per activiteit nagaan of 
binnen deze activiteit een verwerkersovereenkomst gesloten dient 
te worden. 

3 MAAK UW PERSONEEL BEWUST
  Naast het feit dat u zelf op de hoogte dient te zijn van de AVG, is 

het ook van belang dat uw personeel dat is. Uw personeel heeft 
immers ook te maken met persoonsgegevens en vertrouwelijke 
documenten. Zorg daarom voor een goed intern privacybeleid en 
breng dit onder de aandacht van uw personeel.

4 MAAK UW WEBSITE AVG-PROOF
  Vrijwel iedere website verzamelt persoonsgegevens. Dit kan bij-

voorbeeld door middel van functionele of analytische cookies, 
maar ook via een contactpagina waarop bezoekers gegevens ach-
ter kunnen laten, of via de aanmeldknop voor het ontvangen van 
nieuwsbrieven. Daarom is een privacy- en cookieverklaring op uw 
website van groot belang.

5 BRENG UW BEVEILIGINGSBELEID OP ORDE
  Wanneer een beveiligingsincident zich voordoet, moet u kunnen 

aantonen dat u er alles aan heeft gedaan om een dergelijk incident 
te voorkomen. Daarom dient u passende beveiligingsmaatregelen 
te treffen. Hierbij moet u denken aan zowel digitale als fysieke be-
veiliging. Zo raden wij u in elk geval aan een wachtwoordenbeleid 
op te stellen en uw website te voorzien van een SSL-certificering 
(gekenmerkt door https://).

6   VOORKOM DATALEKKEN EN ZORG VOOR EEN STAPPENPLAN 
VOOR HET OMGAAN MET DATALEKKEN

  Iedere organisatie kan te maken krijgen met een datalek. Een 
datalek is simpel gezegd een inbreuk op de beveiliging van per-
soonsgegevens. Een datalek hoeft niet opzettelijk te zijn. Ook 
het per ongeluk versturen van een e-mail aan de verkeerde ont-
vanger kan een datalek opleveren. Zorg ervoor dat uw organi-
satie voldoende beveiligingsmaatregelen treft om datalekken 
te voorkomen. Voor het geval een datalek zich onverhoopt toch 
voordoet, is het raadzaam dat u een stappenplan heeft klaarlig-
gen. Aan de hand van dit plan gaat u na of daadwerkelijk spra-
ke is van een datalek en of het datalek vervolgens gemeld  
moet worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of  

 
betrokene(n). Het is raadzaam bij het vermoeden van een datalek  
een deskundige in te schakelen en het stappenplan met die des-
kundige te doorlopen. Tot slot geldt dat u alle datalekken die zich 
in uw organisatie voordoen, moet documenteren in een zoge-
naamd datalekregister. 

7. GA NA OF EEN DPIA UITGEVOERD MOET WORDEN
  Onder de AVG geldt dat organisaties verplicht kunnen zijn een zo-

geheten data protection impact assessment (DPIA) uit te voeren. 
Een DPIA is een instrument om vast te stellen welke privacyrisico’s 
er zijn, hoe groot de kans is dat deze risico’s werkelijkheid worden 
en welke maatregelen getroffen moeten worden om de geconsta-
teerde risico’s te verkleinen. De verplichting om een DPIA uit te 
voeren, geldt voor iedere organisatie die gegevensverwerkingen 
uitvoert met een hoog risico voor betrokkenen.

8.  STEL – VOOR ZOVER NODIG – EEN FUNCTIONARIS GEGEVENS-
BESCHERMING AAN

  De AVG schrijft voor dat in bepaalde gevallen een Functionaris 
Gegevensbescherming (FG) moet worden aangesteld binnen een 
organisatie. Deze FG houdt kort gezegd toezicht op de naleving 
van de AVG. Het aanstellen van een FG is verplicht:

 (1) binnen overheidsinstanties en publieke organisaties;
  (2) binnen organisaties waar de kernactiviteit het op grote schaal 

volgen van individuen betreft;
  (3) binnen organisaties waar op grote schaal bijzondere persoons-

gegevens worden verwerkt en dit een kernactiviteit is.

Ook weten of uw organisatie AVG-proof is?! Vraag nu vrijblijvend een 
begroting voor een Legal Scan Privacy aan.

3.  TIPS VOOR HET VOLDOEN AAN DE AVG 


