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Betreft: AVG
Geachte heer A. Wolfsen,

Op 25 mei wordt de Europese verordening AVG in Nederland van kracht. Deze wetgeving geldt
voor alle bedrijven en instellingen, die werken met persoonsgegevens. In de kern gaat het om de
borging van de privacybescherming van burgers. Bedrijven en instellingen moeten kunnen
aantonen, dat men op zorgvuldige wijze omgaat met persoonsgegevens.
De achterban van ZZP Nederland bestaat uit meer dan 42.000 aangesloten zzp’ers in alle
marktsectoren, waarvan een belangrijk deel op dit moment nog in onzekerheid verkeert over de
inhoud van de AVG en op welke wijze deze wetgeving al dan niet op hen van toepassing is. Uit de
vele vragen, die wij ontvangen van onze achterban blijkt, dat men niet weet of men moet
acteren en vooral ook wat men dan moet doen. Die vragen komen rechtstreeks voort uit het feit,
dat de inhoud op een aantal punten op meerdere manieren kan worden geïnterpreteerd.
Daardoor zijn velen al wel begonnen met het voorbereidingsproces, maar zij weten niet hoe ze
dat verder vorm kunnen geven. Voor zover deze onduidelijkheid blijft bestaan, is men over het
algemeen niet in staat om “AVG-proof” te zijn op 25 mei.
Het verzoek van MKB-organisaties om een coulanceregeling voor kleine bedrijven is door u
afgewezen. ZZP Nederland heeft een dergelijk verzoek niet gedaan, omdat wij van mening zijn,
dat een dergelijke regeling door alle bedrijven en instellingen dient te worden gedragen. Er zijn
geen geluiden waargenomen in onze achterban, die pleiten voor een uitzonderingspositie. Wel
wil men meer duidelijkheid en voldoende voorbereidingstijd.
Kleine ondernemers zoals zzp’ers beschikken meestal niet over mogelijkheden en middelen om
effectief juridisch onderzoek te doen naar de juiste manier om deze regeling toe te passen.
Gegeven de financiële positie van deze kleine bedrijven of eenmanszaken, tracht men de kans op
torenhoge boetes, zoals die nu in het vooruitzicht zijn gesteld, zoveel mogelijk te beperken. Dat
zou immers in de meeste gevallen het einde van hun zelfstandig ondernemerschap kunnen
betekenen.
Om de AVG in kleine bedrijven succesvol en effectief te implementeren, is op dit moment vooral
inhoudelijk duidelijkheid nodig. Daarnaast is meer tijd nodig voor het voorbereidingsproces. Wij
zullen alles in het werk stellen om onze achterban vervolgens effectief te begeleiden. Wij zouden
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het namens de zzp’ers zeer op prijs stellen als de Autoriteit Persoonsgegevens de handhaving
van de AVG nog enkele maanden zou kunnen uitstellen.
Het is echter vooral van belang om op korte termijn de benodigde en gevraagde duidelijkheid te
verschaffen inzake de interpretatie van de regelgeving. Wij zijn van harte bereid om daarover op
korte termijn met u in gesprek te gaan.
Hoogachtend,

Maarten Post, Voorzitter Stichting
ZZP Nederland

Frank Alfrink, directeur ZZP Nederland
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