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Toelichting: 
Een eindproduct (hier: brief van Graydon) analyseren we door per alinea op zoek te gaan naar feiten 

(tweede kolom) en door aan te geven op welke lezersvraag die alinea antwoord geeft (derde kolom). 

In de eerste kolom zie je opmerkingen en onbeantwoorde lezersvragen. 

Deze tabel gebruiken we vervolgens om invulling te geven aan het TVF. Hierdoor ontstaat een 

nieuwe tekst. In dit geval verandert de oorspronkelijke brief van Graydon (ruim 1.000 woorden) in 

een nieuwe versie met 160 woorden. 

Alinea 1 (pagina 1) 
 

 
 

opmerkingen / onbeantwoorde 
lezersvragen 

feiten (STAP 1A) beantwoorde 
lezersvragen 

aanhef niet gepersonaliseerd gegevens bij KvK zijn openbaar waar gaat dit over 

ontvanger heeft een stichting 
ingeschreven, geen ‘onderneming’ 

mijn bedrijfsgegevens zijn 
opgenomen in database van 
Graydon en OpenCompanies 

waarom krijg ik deze brief 

wie of wat is Graydon 
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opmerkingen / onbeantwoorde 
lezersvragen 

feiten (STAP 1A) beantwoorde 
lezersvragen 

‘Graydon … ze lopen’ is 
vanzelfsprekend, maar dit is toch 
het nut van het Handelsregister? 

Graydon gebruikt naast het 
Handelsregister ook andere 
bronnen. 

wat is en wil Graydon;  

‘verschillende bronnen’, welke dan 
nog meer 

bedrijfsinzichten leiden tot 
betere beslissingen 
(open deur, niet relevant) 

waarom staat mijn 
‘onderneming’ in de 
database van Graydon; 
antwoord is vaag 

‘onze klanten’, wie zijn dat, 
bedoelen ze mij daarmee? 

  

‘nog betere beslissingen’, beter 
dan wat? erg vaag 
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opmerkingen / onbeantwoorde 
lezersvragen 

feiten (STAP 1A) beantwoorde 
lezersvragen 

‘In geval … is gegeven.’ 
Wat moet ik hiermee? 

de registratie bij Graydon kan 
ook persoonsgegevens 
betreffen 

onduidelijk welke 
lezersvraag hier een 
antwoord krijgt 

G & OC zijn voor mij 
aanspreekpunt?? ik heb nergens 
om gevraagd, hoezo? 

Graydon en OpenCompanies 
zijn in de zin van de AVG 
verwerkingsverantwoordelijken 

 

 Graydon en OpenCompanies 
zijn voor mij ‘aanspreekpunt’ 

 

Alinea 4 (pagina 1) 
 

 
 

opmerkingen / onbeantwoorde 
lezersvragen 

feiten (STAP 1A) beantwoorde 
lezersvragen 

‘worden mogelijk verwerkt’… dat is 
dus niet eens duidelijk, wel of niet 

Graydon verwerkt: 

• contactgegevens 

• persoonsgegevens 

• betaalgedrag 

Welke informatie 
verwerkt G over mijn 
‘onderneming’? 
Het antwoord is 
onduidelijk. 

Ik heb de gegevens toch verstrekt 
aan de Kamer van Koophandel? 

 Wat kan ik met deze brief 
doen? 
‘anderen informeren’ is 
dit het gedragsdoel (1C) 
van Graydon? 

‘betaalgedrag’, hoe komt Graydon 
dáár aan; heb ik daar toestemming 
voor gegeven? 
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opmerkingen / onbeantwoorde 
lezersvragen 

feiten (STAP 1A) beantwoorde 
lezersvragen 

‘credit management oplossingen’, 
‘scores’, waar gaat dit over? 

klanten van Graydon kunnen 
een ‘bedrijfsinformatierapport’ 
over mijn onderneming 
opvragen 

Op welke manier kan 
informatie over mijn 
onderneming worden 
opgevraagd? 

‘onze klanten’… wie zijn dat toch; 
voelt niet goed 

oplossing: Credit Management G verstrekt blijkbaar aan 
derden mijn gegevens. 

Alinea 6 (pagina 1) 
 

 
 

opmerkingen / onbeantwoorde 
lezersvragen 

feiten (STAP 1A) beantwoorde 
lezersvragen 

‘professionele bedrijven’… zijn er 
ook niet-professionele bedrijven 

klanten van Graydon moeten 
voldoen aan de Wwft 

waarom willen de klanten 
van Graydon mijn 
gegevens inzien? 

‘onze klanten’ lijken ver verheven 
boven mijn onderneming… 

klanten van Graydon moeten 
mijn onderneming kunnen 
screenen 

ze willen weten of ik mij 
schuldig maak aan 
witwassen of terrorisme… 

‘op uniforme wijze te onderzoeken’  oplossing: Risk & Compliance  
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opmerkingen / onbeantwoorde 
lezersvragen 

feiten (STAP 1A) beantwoorde 
lezersvragen 

‘onze klanten’ beginnen een 
onzichtbare bedreiging te 
worden… 

oplossing: Market Information Wat doen klanten van G 
met 
marketinginformatie? 

nietszeggende alinea Graydon belooft dat zijn klanten 
zich aan wet- en regelgeving 
rondom marketingacties 

Dit interesseert me niets. 

Laatste zin: ‘U kunt tegen… 
verwerken.’ Bijzonder vage 
uitspraak. Ik meld mij bij het ‘Bel-
me-niet Register’. Daar gaat 
Graydon toch niet over? 

 Zit hierin weer een 
gedragsdoel verstopt? 
Afmelden voor ‘Market 
Information’? 

Alinea 8 (pagina 2) 
 

 
 

opmerkingen / onbeantwoorde 
lezersvragen 

feiten (STAP 1A) beantwoorde 
lezersvragen 

Wat een kletspraat? Eerste en 
tweede zin hebben niets met 
elkaar te maken. 

Inzicht in bedrijfsgegevens kan 
financiering of subsidie-
verstrekking vereenvoudigen. 
(ja, dat lijkt me logisch) 

Wat betekent die voor 
mij?  

Dit inzicht is toch beschikbaar via 
de Kamer van Koophandel en 
eventuele jaarrekeningen? 

 Ik krijg absoluut geen 
antwoord op deze vraag? 

..een optimaal advies…  van wie 
aan wie 
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opmerkingen / onbeantwoorde 
lezersvragen 

feiten (STAP 1A) beantwoorde 
lezersvragen 

de hele alinea is vaag en geeft een 
onbehaaglijk gevoel 

Graydon gebruikt diverse 
bronnen: 

Hoe komt Graydon aan 
informatie over uw 
onderneming? 

‘klanten en anderen die een 
zakelijke relatie hebben met G’ 

• KvK 

• openbare registers (?) 

• websites… 

• klanten 

• zakelijke relaties 

• commerciële partijen 

allemaal erg vaag, 
nietszeggend; gebruik van 
‘bijvoorbeeld’ en ‘zoals’ 
roept veel vragen op… 

Alinea 10 (pagina 2) 
 

 
 

opmerkingen / onbeantwoorde 
lezersvragen 

feiten (STAP 1A) beantwoorde 
lezersvragen 

‘haar klanten’ 
de opsomming van partijen is en 
blijft vaag 

Graydon deelt informatie met: 
- haar klanten 
- gelieerde entiteiten in 

België en VK 
- buitenlandse 

bedrijfsinformatiebureaus 

Met wie deelt Graydon 
mijn gegevens? 
Met een ondoorzichtige 
verzameling ‘entiteiten’ 
in binnen- en buitenland 

‘zo kan het voorkomen dat’   
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opmerkingen / onbeantwoorde 
lezersvragen 

feiten (STAP 1A) beantwoorde 
lezersvragen 

‘zorgvuldige afweging tussen 
enerzijds onze belangen en die van 
onze klanten en anderzijds uw 
rechten’… 
nietszeggend, want wat houdt een 
‘zorgvuldige afweging’ in? 

Graydon hanteert het 
‘gerechtvaardigd belang’ als 
grond binnen de AVG om de 
gegevens te verwerken. 

Waarom mag Graydon 
mijn gegevens 
verwerken? 

‘Het kan natuurlijk … 
belangenafweging.’ 
Omdat de afweging niet concreet 
is, is deze opmerking zinloos. 

In specifieke situaties 
heroverweegt Graydon de 
belangenafweging. 

Er geldt een 
gerechtvaardigd belang, 
conform AVG 

‘Wij kijken graag samen met u of 
de belangafweging voor u anders 
uitvalt.’ 
Totaal onbegrijpelijke 
‘tegemoetkoming’ op onduidelijke 
gronden. 

 Gedragsdoel? 
specifieke 
omstandigheden 
doorgeven… 

Alinea 12 (pagina 2) 
 

 
 

opmerkingen / onbeantwoorde 
lezersvragen 

feiten (STAP 1A) beantwoorde 
lezersvragen 

‘betrouwbaarheid’ blijkt niet uit de 
vage aanduidingen van 
handelingen en relaties van 
Graydon 

Graydon hanteert ISO 27001 
voor risicobeheersing bij 
gegevensverwerking 

hoe is het gesteld met de 
beveiliging van de 
gegevensverwerking 

‘passende maatregelen’… 
het blijft abstract en vaag 

 standaard, vaag 
antwoord 

‘wij zullen uw .. geschil’ 
onduidelijke uitspraak  
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opmerkingen / onbeantwoorde 
lezersvragen 

feiten (STAP 1A) beantwoorde 
lezersvragen 

anonieme ondertekening; dit geeft 
net als de anonieme aanhef geen 
gevoel van vertrouwen 

meer informatie over 
verwerking op website: 
www.graydon.nl/avg 
 

waar kan ik terecht met 
vragen? 
- website 
- mailadres 

 er bestaat inzage- en 
correctierecht, recht op 
bezwaar, recht over 
verwijdering uit database 

 

   

 
 
 

  

 

 

Om hun opdrachtgevers te ondersteunen in zakelijke beslissingen hebben Graydon 

Nederland BV en OpenCompanies BV de openbare gegevens van mijn KvK- 

inschrijving conform de AVG opgenomen in hun databases. 

http://www.sterketeksten.nu/
http://www.graydon.nl/avg

