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AVG krijgt uitzondering voor accountants
Er komt op verzoek van de NBA een uitzondering voor accountants in de uitvoeringswet Algemene
verordening gegevensbescherming (UAVG), zodat accountants bijzondere categorieën persoonsgegevens
kunnen controleren in het kader van hun wettelijke controletaken.
Dat schrijft minister Dekker (Rechtsbescherming) in een Kamerbrief over de voorgenomen wijzigingen van de UAVG
en de AVG. Accountants verwerken persoonsgegevens bij wettelijke controles. Over het algemeen gaat het om gewone
persoonsgegevens, zoals gegevens over klanten of werknemers van het bedrijf dat wordt gecontroleerd, maar soms
zijn er situaties waarin een accountant in aanraking komt met zogenoemde bijzondere categorieën persoonsgegevens,
zoals patiëntengegevens van ziekenhuizen.

Verwerkingsverbod
Voor bijzondere categorieën persoonsgegevens geldt een verwerkingsverbod, waarop uitzonderingen bestaan, maar
een dergelijke uitzondering is er momenteel nog niet voor accountants. De NBA heeft daarom verzocht in de UAVG een
duidelijke uitzondering op te nemen voor accountants om bijzondere categorieën persoonsgegevens te mogen
verwerken, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun wettelijke controletaken. Een dergelijke
uitzondering perkt het medisch beroepsgeheim overigens niet in, meldt de minister. "Dat blijft onaangetast".
Minister Dekker: "Gelet op de wettelijke verplichtingen voor vele bedrijven en organisaties om accountantscontrole te
laten uitvoeren, is het reëel om dit verzoek van de NBA te honoreren; een verplichting moet immers ook kunnen
worden uitgevoerd. Dit wordt ook onderschreven door de AP in haar advies over het wetsvoorstel UAVG. De ministeries
van JenV, VWS en Financiën zijn inmiddels bezig op genoemd punt een wetswijziging voor te bereiden."

BSN-nummers
Daarnaast meldt de minister ook dat er gekeken wordt naar mogelijkheden om gebruik van het BSN toe te staan "ten
behoeve van het uitoefenen van de poortwachtersfunctie van instellingen, zoals banken, andere nanciële
ondernemingen en verschillende beroepsbeoefenaars zoals advocaten, notarissen en accountants". Volgens de
minister kan gebruik van BSN-nummers het makkelijker maken voor onder meer accountants om onderzoek te doen
naar hun cliënten in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en nancieren van terrorisme (Wwft). "Met
het oog op die vraag heeft de minister van Financiën mede namens de minister van JenV onlangs de Autoriteit
Persoonsgegevens om advies gevraagd over onder meer het gebruik van het BSN voor speci ek dit doel".

Planning
De minister is momenteel bezig met de andere ministeries om een wetsvoorstel tot aanpassing van de UAVG op te
stellen. "Ik streef ernaar dit wetsvoorstel in het eerste kwartaal van 2020 in consultatie te brengen."

Kamerbrief 'Voornemens met betrekking tot de UAVG en AVG'

Deel dit artikel
   

GERELATEERD
NIEUWS

07 mei 2021

Geheime informatie grote bedrijven belandt steeds
vaker op straat
Gevoelige gegevens van grote bedrijven lekken steeds vaker uit. Het komt
meer voor dat werknemers per ongeluk bedrijfsinformatie laten slingeren,
bijvoorbeeld door... 
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Franse privacywaakhond onderzoekt
databescherming app Clubhouse
De Franse privacywaakhond gaat onderzoek doen naar de populaire app
Clubhouse, om te bepalen of het Amerikaanse bedrijf achter de app de
Europese regels voor databescherming... 
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Nederland tweede van Europa in aantal gemelde
datalekken sinds invoering AVG
Nederland staat met bijna 67 duizend incidenten op de tweede plek met het
hoogst aantal gemelde datalekken in Europa sinds de invoering van de
Algemene verordening... 
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Franse privacywaakhond beboet Amazon en Google
De Amerikaanse techbedrijven Amazon en Google moeten miljoenen
overmaken naar Frankrijk. De Franse privacywaakhond CNIL beboette de
bedrijven voor het schenden van... 
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Consumentenbond stapt naar de rechter om Googlezaak
De Consumentenbond stapt naar de rechter omdat de Autoriteit
Persoonsgegevens (AP) nog altijd geen besluit heeft genomen over een klacht
van de bond tegen Google... 

