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De AVG

1. Privacywet voor de gehele EU

2. Organisaties die persoonsgegevens vastleggen

3. Dwingt aan te tonen dat je voldoet aan de wet

4. Directeur is hoofdelijk aansprakelijk

5. Personen hebben recht op inzage, correctie en 
verwijdering van persoonsgegevens
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Doelen

1. Maar één wet in plaats van 28

2. Privacy garanderen

3. Informatieketen beveiligen

4. Verhogen van bewustzijn

5. Innovatie stimuleren
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https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/

avg-nieuwe-europese-privacywetgeving



Eisen

1. Privacyverklaring en privacybeleid

2. Datalekken documenteren

3. Verwerking van alle gegevens vastleggen

4. Verwerkersovereenkomsten afsluiten

5. Functionaris voor gevensbescherming (FG)

6. Privacy impact assessment (PIA)

7. Privacy by Design toepassen

8. Beveiliging op orde brengen en houden

9. Verzoeken van personen voor inzage, correctie 
of wissen afhandelen
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Voorbereiding - Januari

1. Bewustwording
Zorg dat iedereen in je onderneming bekend is met de nieuwe 
privacyregels.

2. Rechten van personen
Denk na over de gevolgen van de extra privacyrechten die 
personen krijgen, zoals het recht op inzage en het recht op 
correctie en verwijdering.

3. Overzicht van verwerkingen maken
Maak inzichtelijk welke persoonsgegevens worden gebruikt, 
met welk doel, waar ze worden opgeslagen en wie er toegang 
tot de gegevens hebben.
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Voorbereiding - Februari

4. Breng risico’s in kaart (PIA)
Kroonjuwelen? Hoog privacyrisico? Doe een assessment en 
neem maatregelen om risico’s te verkleinen.

5. Privacy by Design toepassen
Houd bij het ontwerpen van nieuwe producten en diensten 
rekening met de bescherming van privacygevoelige informatie. 
Verwerk alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn 
voor het specifieke doel.

6. Functionaris Gegevensbescherming (FG)
Stel een functionaris gegevensbescherming aan als je een 
grootschalige gegevensverwerker bent. Is dat voor jouw 
organisatie van toepassing?
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Voorbereiding - Maart

7. Meldplicht datalekken
Stel procedures op voor het vastleggen en melden van 
datalekken. In de AVG wordt de meldplicht uitgebreid met de 
verplichting om alle datalekken te documenteren.

8. Verwerkersovereenkomsten afsluiten
Zorg ervoor dat je een verwerkersovereenkomst afsluit met 
iedere organisatie die persoonsgegevens voor je verwerkt. 

9. Evalueer de manieren waarop je toestemming 
vraagt, krijgt en registreert
De AVG stelt strengere eisen. Je moet personen toestemming  
vragen voor het verwerken van gegevens en aantonen dat je 
die rechtmatig hebt verkregen.
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Voorbereiding - April

10.Houd de (informatie)beveiliging op orde
Richt een verbetercyclus in waarin je de vorige punten één of 
meer keren per jaar herhaalt. Doe dit samen met een partner, 
zoals Anakin, die daar ervaring mee heeft.
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Vragen
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