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AVG-Stappenplan

Goed voorbereid zijn op de AVG vergt inspanning op juridisch, organisatorisch en 
technisch vlak. In tien stappen helpen we u goed op weg, zodat de belangrijkste 
zaken in ieder geval geregeld zijn. Met deze stappen kunt u al een hoop zelf doen. 

Elke stap bevat namelijk handige tips, links of een sjabloon-document. Komt u er toch 
niet helemaal uit, dan zijn wij altijd bereikbaar voor het geven van advies. Door het 
volgen van onderstaande stappen bouwt u een goede basis. Om er zeker van te zijn 
dat u na het volgen van het stappenplan goed bent voorbereid op de AVG, is het van 
belang dat u officiële documentatie voorafgaand aan publicatie laat toetsen door  
een jurist.
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1. Voer een Data Protection Impact   

Assessment (DPIA) uit

Voorheen werd een DPIA een PIA genoemd. De Nederlandse 
vertaling hiervan is de ‘gegevensbeschermingseffectbeoordeling’. 
Met al deze begrippen wordt hetzelfde bedoeld. Een DPIA is een 
analyse die controleert of in de algemene bedrijfsvoering, een 
proces of in een applicatie voldoende rekening wordt gehouden 
met privacy en de bescherming van persoonsgegevens. Met 
behulp van een DPIA bepaalt u de risico’s en maatregelen om 
deze te verkleinen. Op die manier is kunt u de veiligheid en 
privacy van persoonsgegevens beter borgen.

Niet alle organisaties zijn verplicht een DPIA uit te voeren. De 
Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft hier een lijst met criteria 
voor opgesteld. Deze pagina van de AP staat volledig in het 
teken van de DPIA. Hierop is overzichtelijk beschreven in welke 
gevallen een DPIA wel of niet verplicht is. Op basis van de criteria 
kunt u een beoordeling maken of de DPIA op uw organisatie van 
toepassing is. Wanneer dit zo is, kunt u een DPIA uitvoeren met 
behulp van het DPIA-model van Norea; de brancheorganisatie 
voor IT-auditors. 

Een alternatief daarvoor is het DPIA-model van de Rijksdienst. 
Deze is in eerste instantie opgesteld voor overheidsorganisaties, 
maar met wat organisatiespecifieke aanpassingen is dit tevens 
een goed model voor bedrijven. Een andere voorbeeld is die van 
de Informatie-beveiligingsdienst. 

 

Tips
Ook als u niet verplicht bent om een DPIA uit te voeren  kan 
het toch een goed gereedschap zijn om de privacyrisico’s van 
bepaalde processen of projecten binnen uw organisatie te 
bepalen. 

Betrek de Functionaris Gegevensbescherming altijd bij  het 
uitvoeren van een DPIA. 
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https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/data-protection-impact-assessment-dpia#in-welke-gevallen-moet-ik-een-dpia-uitvoeren-5879
https://www.norea.nl/download/?id=522
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/09/29/model-gegevensbeschermingseffectbeoordeling-rijksdienst-pia
https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/product/handreiking-dpia-bio/


2. Ga na of u afdoende maatregelen 

heeft getroffen op het gebied van infor-

matiebeveiliging

Informatie is goed beveiligd wanneer het enerzijds integer en 
vertrouwelijk is opgeslagen, maar anderzijds beschikbaar is voor 
bevoegden. Vertrouwelijkheid en beschikbaarheid staan altijd 
met elkaar op gespannen voet. Immers, informatie met een hoge 
vertrouwelijkheid heeft doorgaans een lage beschikbaarheid. Het 
is dus altijd belangrijk om een balans te vinden tussen die drie 
begrippen.

De ISO 27001, een internationaal erkende norm voor 
informatiebeveiliging, beschrijft een aantal praktische eisen voor 
organisaties. Om er zeker van te zijn dat informatie binnen uw 
organisatie goed is beveiligd kunt u de norm eens doornemen. 
De praktische eisen kunt u vinden in de bijlagen, de zogenaamde 
‘A-nummers’. 

Wanneer u geen tijd of middelen beschikbaar heeft om het 
bovenstaande na te lopen, is het goed om onderstaande vragen 
te beantwoorden. 

1. Hoe is de gehele ICT-infrastructuur beveiligd? 

Een kort en bondig antwoord geven op deze vraag is 
waarschijnlijk lastig. Het is goed om met de ICT-afdelingom tafel 
te gaan zitten en kritisch te kijken waar de ICT-beveiliging kan 
worden aangescherpt. Bespreek bijvoorbeeld hoe logische 
toegangsbeveiliging is ingeregeld en of er voldoende sprake is 
van encryptie.  
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https://www.bmgrip.nl/aandachtsgebieden/informatiebeveiliging


2. Hoe zijn de faciliteiten van de  
    organisatie beveiligd? 

Ga na wie er allemaal toegang heeft tot het kantoor, de 
fabriekshal of het magazijn. Wordt er bijgehouden welke 
medewerker welke pasjes en sleutels tot zijn beschikking heeft? 
En vergrendelen medewerkers hun PC wanneer zij de werkplek 
verlaten? Wanneer het voorgaande niet gebeurt, is het aan te 
raden om de maatregelen aan te scherpen op een manier die 
goed bij de organisatie past.  

3. Hoe wordt gewaarborgd dat personeel  
    integer en vertrouwelijk omgaat met  
    persoonsgegevens? 

Zijn medewerkers die met gevoelige informatie werken 
bijvoorbeeld verplicht tot het aanvragen van een Verklaring 
Omtrent Gedrag (VOG)? En tekenen nieuwe medewerkers voor 
geheimhouding? Voor het beantwoorden van deze vraag geldt 
hetzelfde als voor punt 2. Wanneer u twijfelt  of het antwoord 

voldoende is, kunt u de regels op een passende manier 
aanscherpen. 

4. Wellicht vindt u het lastig om zelf uw   
    ICT-omgeving en -risico’s goed in kaart  
    te brengen.

Overweeg in dat geval om een externe gespecialiseerde   
partij een check laten doen. Mocht u zelf geen ingangen   
hebben op dat gebied dan helpen we u graag aan partijen   
die dat voor u kunnen doen. 
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3. Stel een privacybeleid op

De AVG stelt dat uw organisatie op beleidsniveau iets moet 
vinden van privacy. Het beleid dat daaruit voortvloeit moet 
u zowel intern als extern doorvoeren. Een voorbeeld van 
een interne maatregel die voortkomt uit privacybeleid is het 
aanscherpen van de gedragsregels. Meer dan vroeger moet 
u aandacht besteden aan veilig thuiswerken, het aanmaken 
van sterke wachtwoorden en het gebruik van USB-sticks. 
Privacybeleid vertaalt zich extern naar bijvoorbeeld een 
privacystatement. Zo’n statement wordt vaak openbaar 
gepubliceerd op de organisatiewebsite. In het statement legt u 
onder andere uit wat voor persoonsgegevens uw organisatie 
verwerkt, en waarom. Dit lijstje geeft een overzicht van 
onderwerpen die in ieder geval verwerkt zouden moeten worden 
in zo’n statement.

 

 

Tips
Laat een privacystatement altijd beoordelen door een jurist.
 
Communiceer de aanpassing en in de gedragsregels op 
tijd en duidelijk naar medewerkers, bijvoorbeeld door het  
organiseren van een korte bijeenkomst.
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https://cdn2.hubspot.net/hubfs/4064004/AVG/AVG%20stappenplan%20bijlage%20privacy%20statement.pdf


4. Bepaal of uw organisatie een  

functionaris voor de 

gegevensbescherming (FG) nodig heeft

Uw organisatie is verplicht een Functionaris Gegevens- 
bescherming(FG) aan te stellen wanneer u een overheidsinstantie 
bent, of uw organisatie regelmatig en stelselmatig op grote schaal 
betrokkenen observeert. Bijvoorbeeld cameratoezicht of het online 
volgen en profileren van betrokkenen t.b.v. het aanbieden van 
persoonlijke advertenties. Ook is een FG verplicht als uw organisatie 
op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerkt. Bij 
bijzondere persoonsgegevens kunt u bijvoorbeeld denken aan 
medische gegevens of persoonsgegevens die te maken hebben 
met godsdienst of etniciteit. De Autoriteit Persoonsgegevens 
(AP) heeft een speciale pagina ingericht met informatie over de 
FG. Voor het aanstellen van een FG is het volgende functieprofiel 
opgesteld. Zo weet u waar u op moet letten bij het aanstellen van 
een FG.

Tips
Het bijgevoegde functieprofiel van de FG geeft een uitgebreide 
beschrijving van de taken die voor rekening komen van een FG. 
We raden aan om hier zelf een beknopte versie van te maken, 
direct toepasbaar op de eigen organisatie.

De rol van FG kunt u ook toekennen aan een al bestaande   
medewerker. Bovendien mag deze rol een deeltijd-functie zijn.

U kunt er ook voor kiezen om een externe FG aan te stellen of 
om samen met andere organisaties één FG te benoemen.
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https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/functionaris-voor-de-gegevensbescherming-fg
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/4064004/AVG/AVG%20stappenplan%20bijlage%20functieprofiel.pdf


5. Ontwikkel IT-applicaties volgens het 

privacy by design-principe

Wat het privacy by design-principe inhoudt, kunt u lezen in  
deze blog. De kern is dat u het begrip privacy actief meeneemt 
in het ontwerp van IT-applicaties. Dit is niet alleen iets voor IT-
ontwikkelaars. Ook wanneer u IT-applicaties inkoopt, kunt u de 
leverancier vragen naar de manier waarop privacy by design 
is meegenomen in het ontwerp. Immers, u bent in dat geval 
waarschijnlijk eindverantwoordelijk voor de persoonsgegevens 
die daarin worden opgeslagen. Waar kunt u op letten? Dit zijn een 
aantal voorbeelden:

• Worden de activiteiten van gebruikers van de applicatie  
 bijgehouden en zo ja, hoe?
• Is de applicatie versleuteld door middel van encryptie?
• Wat is het wachtwoordbeleid van de applicatie, en is  
 er bijvoorbeeld sprake van twee-factor-authenticatie?
• Worden de gegevens in de applicatie geback-upt en zo ja,  
 hoe en waar?

6. Richt uw communicatie in volgens het 

privacy by default-principe

Wat het privacy by default-principe inhoudt, kunt u lezen in  
deze blog. Gebruikers van IT-applicaties moeten voortaan actiever 
toestemming geven voor het delen van hun persoonsgegevens. 
Dat betekent bijvoorbeeld dat het hokje naast “ik geef 
toestemming voor …” op de website niet meer automatisch is 
aangevinkt, maar dat iemand zélf op dat vakje moet klikken om 
toestemming te geven. Het bovenstaande voorbeeld geldt voor 
klanten en prospects. Privacy by default is iets wat ook intern 
doorgevoerd zal moeten worden. Zo kunt u ervoor zorgen 
dat medewerkers die niet dagelijks met persoonsgegevens 
hoeven te werken, hier ook geen directe toegang tot hebben.  
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https://www.bmgrip.nl/nieuws/privacy-by-design-de-fundamentele-principes.
https://www.bmgrip.nl/nieuws/het-belang-van-privacy-by-default.


 

Als medewerkers wel toegang tot persoonsgegevens hebben, kunt 
u de bijzondere gegevens afschermen met een pop-uppagina. Op 
zo’n pagina wordt dan gevraagd of de medewerker zeker weet 
dat hij/zij de persoonsgegevens wil inzien. Dat maakt de barrière 
hoger om onnodig te gaan kijken.

De kern is dus dat zowel klanten/prospects als werknemers 
actiever moeten instemmen met het geven of inzien van 
persoonsgegevens. Het is dus goed de organisatieprocessen 
onder de loep te nemen en kritisch te kijken naar de manier 
waarop klanten toestemming geven én de manier waarop 
medewerkers inzage hebben in die gegevens. 

7. Zorg dat u persoonsgegevens op ver-

zoek kunt aanpassen, verwijderen of 

overdragen

Deze AVG-eis is voor grote bedrijven vaak een uitdaging. Om er 
zeker van te zijn dat uw organisatie in staat is gegevens aan te 
passen of te verwijderen, zult u een aantal zaken moeten nagaan, 

namelijk:

• Is er iemand verantwoordelijk gesteld voor het 
 behandelen van dit soort verzoeken?
• Is vastgelegd hoe de organisatie de verzoeken  
 behandelt?
• Worden persoonsgegevens op dit moment veilig  
 opgeslagen?
• Is het mogelijk om in de huidige situatie gemakkelijk   
 gegevens aan te passen?
• Is het mogelijk om in de huidige situatie gemakkelijk   
 gegevens te verwijderen?
• Is het mogelijk om in de huidige situatie gemakkelijk   
  dgegevens over te dragen?
• Hoe worden persoonsgegevens op dit moment  
 geback-upt?
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Met behulp van de antwoorden op voorgaande punten heeft u 
een goed overzicht van de huidige stand van zaken. Wanneer 
het op dit moment lastig is verzoeken van de burger te 
beantwoorden, zult u het één en ander moeten aanpassen. Let 
wel, niet alle persoonsgegevens kunnen op verzoek van een 
burger worden aangepast, verwijderd of overgedragen. Wanneer 
u wettelijk verplicht bent bepaalde gegevens te bewaren voor 
bijvoorbeeld de Belastingdienst, dan hoeft u niet in te gaan op 
verzoeken. Meer over het overdragen van persoonsgegevens 
leest u in deze blog.

8. Bepaal of uw organisatie verplicht is 

om een verwerkingsregister te 

onderhouden

Organisaties met meer dan 250 werknemers zijn niet alleen 
verplicht om een functionaris voor de gegevensbescherming 
aan te stellen. Bovendien wordt ze gevraagd om een 
verwerkingsregister aan te maken en te onderhouden. In zo’n 
verwerkingsregister wordt duidelijk wat voor persoonsgegevens 
een organisatie verwerkt, met welk doel zij dit doet én hoe deze 
gegevens zijn beveiligd.

Tip
Kijk goed naar de manier waarop gegevens op dit moment  
worden geback-upt. Het kan zo zijn dat gegevens die  
verwijderd worden in de gebruikte systemen, niet perse 
ook verwijderd worden in de gemaakte back-ups van die  
systemen. In dat geval zijn de gegevens niet juist verwijderd. 
Hetzelfde geldt voor wijzigen. Ga dus na of het back-upregime in 
lijn is met de AVG.
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Voor organisaties met minder dan 250 werknemers gelden 
 dezelfde criteria zoals genoemd onder stap 2. Een verwerkings- 
register is verplicht wanneer er sprake is van een grootschalige 
verwerking van persoonsgegevens óf wanneer er sprake is van 
verwerking van bijzondere persoonsgegevens. Het verwerkings- 
register dat wij onze klanten aanbevelen is eenoverzichtelijk 
Excelbestand dat aan alle wettelijke eisen voldoet. U kunt het via 
deze link downloaden.

9. Ga na of uw verwerkingsovereenkom-

sten voldoen aan de AVG-eisen

Als u gebruik maakt van de diensten van een verwerker dan zijn u 
en de verwerker verplicht een aantal onderwerpen vast te leggen 
in een schriftelijke verwerkersovereenkomst. Om te beoordelen of 
u verplicht bent een verwerkingsovereenkomst af te sluiten dient 
u eerst te bepalen of u verwerkingsverantwoordelijk bent. De 
verwerkingsverantwoordelijke is de partij die eindverantwoordelijk 
is voor de persoonsgegevens.

Onthoud hierbij dat verwerkers op hun plaats verantwoordelijk zijn 
voor eventuele sub-verwerkers (onderaannemers). Wanneer er 

sprake is van een sub-verwerker is de verwerker dus óók verplicht 
een verwerkersovereenkomst af te sluiten. Onderstaand schema 
geeft de relatie tussen de verwerkingsverantwoordelijke, de 
verwerker en de sub-verwerker grafisch weer.

Verwerker
Verwerkings- 

verantwoordelijk

Sub- 
verwerker

Sub- 
verwerker
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https://cdn2.hubspot.net/hubfs/4064004/AVG/AVG%20stappenplan%20bijlage%20Sjabloon%20Verwerkingsregister%20AVG%20stappenplan%20v180105.xlsx


De volgende rollen komen daarbij regelmatig voor:

• Verwerkingsverantwoordelijke is de opdrachtgever
• Verwerker is bijvoorbeeld een hostingbedrijf of een  
 salarisverwerkende partij
• Sub-verwerker is bijvoorbeeld een applicatieleverancier  
 of datacenter

Via onderstaande vragen gaat u makkelijk na of 
u verplicht bent een verwerkingsovereenkomst 
aan te gaan met een leverancier.

 
1. Werkt de leverancier met uw persoonsgegevens? 

Ja? ⊲  volgende vraag
Nee? ⊲  geen verwerkingsovereenkomst 

 
2.Kan de relatie tussen de organisatie en deleverancier    
beoordeeld worden als verwerkingsverantwoordelijke    
en verwerker?  
 
Bepaalt de organisatie of deleverancier welke persoonsgegevens 
binnen de organisatie worden verwerkt en voor welk doel? 

Heeft de organisatie de regie? ⊲  dan is de leverancier verwerker
 

 
3. Kan de verwerker feitelijk bij de persoonsgegevens?  
Ook al mogen ze dat contractueel niet. De vraag is hier  

of ze dat in theorie zouden kunnen.

Ja? ⊲  verwerkersovereenkomst verplicht
Nee? ⊲  verwerkersovereenkomst niet verplicht 

Wanneer u tot de conclusie komt dat het nodig is een 
verwerkingsovereenkomst op te stellen is het van belang  
dat de overeenkomst de juiste informatie bevat.
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De volgende punten moet u in ieder geval opnemen: 

• Het onderwerp
• De duur van de verwerking
• De aard
• Het doel
• Het soort persoonsgegevens dat verwerkt wordt
• Categorieën van betrokkenen
• Rechten en plichten van de verwerkingsverantwoordelijke

10. Scherp de procedure voor het melden 

van datalekken aan

Onder een datalek verstaan we persoonsgegevens die zonder 
toestemming van de betrokkene in handen komen van een 
onbevoegde derde. Een datalek kan dus ook binnen de organisatie 
plaatsvinden. Bijvoorbeeld wanneer iemand per ongeluk een 
ontslaglijst bij de printer vindt. Alle datalekken - intern of extern 
en met een hoge of lage impact - moeten voortaan geregistreerd 
worden in een overzicht (zie tip hieronder). 

Tip
Voor het genereren van juridische documenten kunt u gebruik- 
maken van JuriDox, de online documenten generator van ICTRecht. 
Op deze manier beschikt u snel en gemakkelijk over een juridisch 
getoetsteovereenkomst. 
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Wanneer er sprake is van een datalek is het de bedoeling  
dat de volgende drietrapsraket in werking wordt gezet: 

1. Het datalek wordt intern geregistreerd in een overzicht. 
2. Wanneer de kans bestaat dat de betrokkene(n) nadeel   
 ondervinden van het datalek, dient er melding gemaakt te  
 worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
3. Wanneer er kans bestaat dat de betrokkene(n) ernstig   
 nadeel ondervinden van het datalek, dienen ook zij op de  
 hoogte te worden gebracht. 

Het kan dus niet zo zijn dat een datalek wél aan de betrokkene(n) 

is gemeld, maar niet aan de AP. Het melden en registreren van 
datalekken dient altijd in bovenstaande volgorde plaats te 
vinden. Andere voorbeelden van datalekken zijn een gestolen 
laptop met daarop opgeslagen persoonsgegevens of het per 
ongeluk versturen van persoonsgegevens naar de verkeerde 
geadresseerde. 

Tip
Documenteer datalekken overzichtelijk, bijvoorbeeld in een 
Excelsheet. Nummer de datalekken en neem verder in ieder 
geval de volgende punten mee in het overzicht: de (geschatte) 
datum waarop het datalek heeft plaatsgevonden, een adequate 
beschrijving van de persoonsgegevens waar het om gaat, de 
oorzaak van het datalek (wanneer bekend), de ernst, het risico en 
het eventuele geschatte schadebedrag dat het datalek met  
zich meebrengt. 

Voldoen aan de AVG

14

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/beveiliging/meldplicht-datalekken


Eindcontrole

• Vastgelegd welke gegevens u opslaat en waarvoor  
 (privacy statement)?

• Voldoet de software aan de eisen van veilige omgang  
 met persoonsgegevens?

• Hebben onbevoegden geen toegang tot de gegevens?

• Wordt actief gevraagd of u gegevens mag vastleggen en  
 geeft u aan waarom u dat doet?

• Kunnen klanten hun gegevens opvragen, wijzingen?

• Informatieopslag en beveiliging op orde?

• Check of Functionaris Gegevensbeveiliging nodig is  
 ⊲ zo ja, is hij of zij aangesteld?

• Heeft u overeenkomsten afgesloten met partijen die  
 uw data ‘verwerken’?

• Is gecheckt of een verwerkingsregister nodig is 
 ⊲ zo ja, is die aangelegd?

• Is de procedure rond datalekken gemaakt?

• Zijn alle hierboven genoemde en gemaakte documenten  
 centraal vastgelegd?

• Zijn er afspraken gemaakt over het bijhouden van  
 wijzigingen en aanpassingen? 

• Is iedereen in de organisatie geïnformeerd en  
 geïnstrueerd over de nieuwe regels en aangepaste  
 manier van werken? Al zijn de documenten en processen 
 nog zo scherp en duidelijk, het risico op afwijkingen zit in  
 90% van de gevallen bij de medewerkers die de 
 afspraken niet of onvoldoende volgen. 

Als u de bovenstaande punten met ‘ja’ kan beantwoorden dan 
is AVG binnen uw organisatie op orde en kunt u aan uw klanten 
en relaties aangeven dat uw organisatie op de juiste manier 
met persoonsgegevens omgaat. Desgewenst kunt u deze 
eindcontrole door een gespecialiseerde partij laten uitvoeren. 

Dan weet u 100%  zeker of u alles op orde heeft. 
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SmartManSys: overzichtelijk & up-to-date

Het is verstandig om alle bovengenoemde documentatie   
op een centrale en voor alle betrokken personen toegankelijke 
plek op te slaan. In het kader van de aantoonbaarheid en het 
onderhoud. Ook is het verstandig de voortgang en uitkomsten 
van de actiepunten vanuit een centrale plek te monitoren. Er zijn 
verschillende (cloud) applicaties die dat eenvoudig ondersteunen. 

In onze trajecten gebruiken we SmartManSys. Een systeem 
dat naast mogelijkheden voor een overzichtelijk opslag ook 
standaard alle checklists, templates en processen bevat die 
nodig zijn om AVG binnen uw organisatie te regelen. 

Meer over SmartManSys leest u op de website.

Certificaat

Mocht u dat nog officieel aantoonbaar willen maken overweeg 
dan een onafhankelijke instantie een audit te laten uitvoeren. 
Bij voldoende resultaat ontvangt u dan een AVG-certificaat dat 
aantoont dat uw organisatie aantoonbaar voldoet aan de nieuwe 
AVG-eis.

Meer informatie?
Middenburcht 136
3452 MT Vleuten 
info@bmgrip.nl
www.bmgrip.nl

030 - 755 53 55
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