
 

MEDEDELING1  2018/07 VAN HET INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN 
 

 
 
Correspondent  Onze referte  Uw referte  Datum 
sg@ibr-ire.be  AC/JV      25/05/2018  
 
 
 
Geachte Confrater, 
 
Betreft:  GDPR/AVG – Inwerkingtreding op 25 mei 2018 van de Verordening 

(EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens 
en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG 2 

 
De Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/CE, 
hierna de AVG genoemd, is sinds 25 mei 2018 van toepassing. 
 
Net als voor alle andere bedrijven is de AVG ook van toepassing op 
bedrijfsrevisorenkantoren en moeten deze zich hieraan aanpassen. 
 
De hulpmiddelen die door het IBR ter beschikking gesteld worden 
 
Het IBR heeft op haar website verschillende hulpmiddelen ter beschikking van haar leden 
gesteld: 
https://www.ibr-ire.be/nl/het_instituut/actualiteit/ibr_nieuws/Pages/Bent-u-klaar-
voor-GDPR.aspx  
 
  

                                                      
1 Via mededelingen ontwikkelt het Instituut de rechtsleer inzake de audittechnieken en de goede 
toepassing door de bedrijfsrevisoren van het wettelijk, reglementair en normatief kader dat de 
uitoefening van hun beroep regelt (art. 31, §7 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van 
het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren); enkel de normen en 
aanbevelingen zijn bindend. 
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=FR 
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U kan hier een checklist met 12 stappen vinden die opgesteld werd door de werkgroep 
interinstituten “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (BIBF, IAB et IBR). Deze 
controlelijst kan u helpen om voor uw kantoor een overzicht op te stellen van de wijze 
waarop u momenteel persoonsgegevens verwerkt en om een passend actieplan vast te 
leggen.  
 
Andere hulpmiddelen zijn ook beschikbaar zoals een voorbeeld van een 
toestemmingsclausule, een informatica-checklist en een gids met goede 
informaticapraktijken. 
 
Bovendien vullen we onze website geleidelijk aan met links naar andere aanbevolen 
websites en naar artikels die deel uitmaken van de rechtsleer. 
 
Wat u moet weten 
 
De definitie van « persoonsgegevens » is breed. Het betreft alle informatie over een 
geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 
 
De naam, de voornaam, de afbeelding, een rijksregisternummer, een online-
identificatiemiddel, een IP-adres en een vingerafdruk maken deel uit van 
persoonsgegevens. 
 
Het begrip “verwerking” is ook ruim gedefinieerd en omvat bijvoorbeeld het verzamelen, 
het registreren, het bewaren, het aanpassen of het wijzigen, maar ook het eenvoudig 
raadplegen van gegevens. 
 
De verwerking kan al dan niet geautomatiseerd (digitaal bestand) zijn. Vanaf het moment 
dat persoonsgegevens in een bestand opgenomen zijn of opgenomen zullen worden, is 
de AVG van toepassing (bijvoorbeeld: klanten- en leveranciersbestanden, het interne 
telefoonboek van het kantoor). 
 
Binnen een “standaard” revisorenkantoor zal dus een onderscheid gemaakt moeten 
worden tussen interne persoonsgegevens van het kantoor (personeel, medewerkers, 
leveranciers, dienstverleners, enz.) en persoonsgegevens van klanten. 
 
De belangrijkste verplichtingen die opgelegd worden door de AVG, zijn opgenomen in de 
checklist die door de werkgroep interinstituten “Algemene Verordening 
Gegevensbescherming” opgesteld werd: 
 

1)  Maak een overzicht van de persoonsgegevens die u heeft, bewerkt en de wijze 
waarop u ze bewaart.  

2)  Identificeer de rechtmatige grondslag voor het verwerken van 
persoonsgegevens (in de praktijk zal het meestal om contracten, wetten, 
toestemmingen of gerechtvaardigde belangen gaan) 



 

3)  Identificeer of u gevoelige persoonsgegevens verwerkt (bijvoorbeeld: raciale 
afkomst, politieke opvattingen, biometrische gegevens) 

4)  Ga na of u op een correcte manier toestemming vraagt 
5)  Garandeer de rechten van de betrokkenen  
6)  Beveilig uw informaticasysteem  
7)  Duid een functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer: DPO) 

of een referentiepersoon aan  
8)  Bepaal of u een impactanalyse (DPIA) moet uitvoeren  
9)  Stel een register van de verwerkingsactiviteiten op  
10)  Maak een privacybeleid aan  
11)  Identificeer de relaties met onderaannemers en herlees uw contracten 
12)  Wees voorbereid om te kunnen reageren in geval van een gegevenslek  

 
Bovendien is het van essentieel belang om elk van deze stappen te documenteren, 
aangezien de Privacycommissie, of de Gegevensbeschermingsautoriteit die deze 
commissie zal opvolgen, zich op deze documenten zal baseren, en dan voornamelijk op 
het register van de gegevensverwerkingsactiviteiten, om haar controles uit te voeren, 
hetzij op eigen initiatief, hetzij naar aanleiding van een eventuele klacht. 
 
Het IBR zal trachten om haar leden zoveel mogelijk te ondersteunen door verschillende 
hulpmiddelen ter beschikking te stellen en steeds op de hoogte te blijven van de beste 
werkwijzen binnen de sector. 
 
Met confraternele groeten, 
 
 
 
 
 
 
Thierry DUPONT 
Voorzitter 
 

TD


TD


TD


TD


TD


TD



