
 

Bekendmaking inzake de Algemene verordening gegevensbescherming 

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing in de 

Europese Unie (EU). De Algemene verordening gegevensbescherming is de Nederlandse naam voor 

de General Data Protection Regulation (GDPR). Met het van kracht worden van de AVG, worden, 

onder meer, privacyrechten versterkt en uitgebreid, krijgen organisaties meer verplichtingen bij het 

verwerken van persoonsgegevens en worden de bevoegdheden voor Europese 

privacytoezichthouders uitgebreid, waaronder de bevoegdheid om hoge boetes op te leggen. 

Curaçao en Sint Maarten zijn onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden en vallen onder de 

zogenaamde ‘Landen en Gebieden Overzee’ (LGO) van de Europese Unie. Dit heeft niet als gevolg 

dat de AVG rechtsreeks doorwerkt in het recht van Curaçao en Sint Maarten.  

De AVG kan echter wel gevolgen hebben voor organisaties in Curaçao en Sint Maarten. De AVG 

stelt ten eerste voorwaarden aan de doorgifte van persoonsgegevens vanuit de EU naar landen 

buiten de EU (waaronder Curaçao en Sint Maarten). Structurele doorgifte is toegestaan indien de in 

Curaçao en Sint Maarten gevestigde organisaties ‘passende waarborgen’ kunnen bieden, of indien 

‘bindende bedrijfsvoorschriften’ worden gehanteerd. Dit zijn contractuele regels, respectievelijk 

interne richtlijnen waarmee de rechten van betrokkenen en de plichten voor verantwoordelijken en 

verwerkers afgedwongen kunnen worden. Incidentele doorgifte is mogelijk, met onder meer als 

voorwaarde de uitdrukkelijke toestemming van betrokkenen en dienen betrokkenen te zijn ingelicht 

over de met de doorgifte geassocieerde risico’s. 

De tweede categorie gegevensverwerking waarop de AVG van toepassing is, betreft de 

gegevensverwerking door organisaties die in Curaçao en Sint Maarten gevestigd zijn, en die verband 

houdt met:  

- het aanbieden van goederen en diensten aan betrokkenen die zich in het territoir van de EU 

bevinden;  

- het monitoren van hun gedrag, voor zover dit gedrag in het territoir van de EU plaatsvindt. 

Op deze categorie is de AVG in beginsel integraal van toepassing. 

 

De Bank adviseert u om na te gaan of de AVG op uw organisatie van toepassing is en indien dit het 

geval is, de benodigde maatregelen te treffen.  
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