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Inleiding 
 
Op 25 mei 2018 gaat de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in. Deze wet 
raakt veel elementen van uw bedrijfsvoering. Bent u al voorbereid? Op onze website vindt u alle 
informatie die u als werkgever moet weten. Hier vindt u ook een tienstappenplan, waarin in de 
basis is uitgelegd waar u volgens de wet AVG aan moet voldoen. In dit document vindt u een 
nadere uitwerking van het tienstappenplan. 
Let op; we beperken ons op de invloed van deze wet op arbeid en werkgeverschap. 
 
Informatie over de wet AVG vindt u ook op de website van de Autoriteit Bescherming 
Persoonsgegevens. Hier treft u o.a. een regelhulp voor bedrijven aan.  
  

https://werkgeverslijn.nl/privacywetgeving/
https://rvo.regelhulpenvoorbedrijven.nl/avg/#/welkom


Q&A  bij 10 stappenplan AVG 

 

1 Wat is het verwerken van 
persoonsgegevens? 

Onder verwerking wordt verstaan het registreren, bewaren, muteren en verwijderen van 
persoonsgegevens. Uitgangspunt van de AVG is dat alleen de persoonsgegevens die van 
belang zijn voor uw bedrijf worden verwerkt. 

 

2 Welke persoonsgegevens mogen 
verwerkt worden (grondslag)? 

Persoonsgegevens mogen worden verwerkt indien minimaal aan één van de onderstaande 
voorwaarden wordt voldaan. Maak hierbij onderscheid tussen de verschillende doelgroepen 
(personeel, leveranciers, klanten etc.) 

 Noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting: bijvoorbeeld het 
bijhouden van persoonsgegevens voor de Belastingdienst. 

 Noodzakelijk voor het nakomen van een verplichtingen uit overeenkomst: 
bijvoorbeeld het bijhouden van gegevens van klanten en leveranciers.  

 Gerechtvaardigd belang: er is een aantoonbare noodzaak voor de registratie van 
persoonsgegevens om uw bedrijfsactiviteiten te verrichten. Bijvoorbeeld het 
bijhouden van een adressenlijst voor een reclamecampagne van uw bedrijf. Hierbij 
moet u een afweging maken tussen het doel dat u wilt realiseren en de inbreuk op 
de persoonsgegevens (proportionalteit) en nagaan of uw doel niet op een minder 
ingrijpende wijze bereikt kan worden (subsidiairiteit).  

 Relevant voor het nakomen van taken van algemeen belang. Dit komt in de 
agrarische sector nauwelijks voor. Hierop kan alleen beroep worden gedaan indien u 
publieke taken uitoefent voor het algemeen belang of openbaar gezag. Het gaat om 
taken die in de wet zijn vastgelegd en die relevant zijn voor uw bedrijf. 

 Vitaal belang: persoonsgegevens die van belang zijn voor het leven of de 
gezondheid van een persoon, maar waarvoor deze persoon zelf geen toestemming 
aan u kan geven om ze te gebruiken. 

 Toestemming door betrokkene: Maak hiervan alleen gebruik indien geen beroep 
kan worden gedaan op een andere grondslag.  Zorg ervoor dat kan worden 
aangetoond dat er geldige toestemming is van betrokkene om persoonsgegevens te 
verwerken. De toestemming is vrijelijk, duidelijk en ondubbelzinnig gegeven (dus 
niet “wie zwijgt stemt toe” of documenten waarop vooraf al is aangekruist dat wordt 
ingestemd met gegevensverwerking). Betrokkene wordt geïnformeerd over de 
identiteit van het bedrijf, welke persoonsgegevens worden verwerkt en met welk 
doel. De toestemming wordt alleen gegeven voor de verwerking van de benoemde 
gegevens. Betrokkene kan zijn toestemming op eenvoudige wijze weer intrekken.  
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3 Welke rechten hebben de personen 
waarvan u de gegevens verwerkt? 
 
 

Personen waarvan de gegevens worden verwerkt hebben de volgende rechten: 

 Recht om persoonsgegevens in te zien. Het gaat hierbij om het soort 
persoonsgegevens, van wie zijn ze afkomstig, aan wie worden ze doorgegeven, met 
welk doel ze zijn verwerkt, hoe worden ze bewaard en hoe wordt omgegaan met de 
privacy rechten. 

 Recht om persoonsgegevens te wijzigen 

 Recht op het verwijderen van persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden 
verwijdert indien ze niet meer nodig zijn voor de verwerking, toestemming voor 
gegevensverwerking door betrokkene is ingetrokken, gegevensverwerking 
onrechtmatig plaatsvindt of er een wettelijke verplichting is om gegevens na een 
bepaalde periode te verwijderen.  

 Recht om gegevens over te dragen (dataportabiliteit). Dit is het recht om 
persoonsgegevens te ontvangen en over te dragen aan een andere 
aanbieder/leverancier. Bijvoorbeeld een andere salarisverwerker. 

 Recht om de toestemming op het gebruik van persoonsgegevens  weer in te 
trekken. 

 Recht op informatie: betrokkenen kunnen bijvoorbeeld worden geïnformeerd door 
een online privacy verklaring. Voor het maken van een privacy verklaring kan 
gebruik worden gemaakt van de generator voor privacy verklaringen.  

 

4 Zijn een privacy beleidsplan en register 
voor de bescherming van 
persoonsgegevens verplicht? 
 

Voor agrarische bedrijven is het meestal niet nodig om privacy beleid op te stellen of 
een register voor de verwerking van persoonsgegevens bij te houden. Dit is alleen 
verplicht voor:  

 Bedrijven met meer dan 250 medewerkers 

 Bedrijven met minder dan 250 medewerkers als aan minimaal één van 
onderstaande criteria wordt voldaan: 
- Gegevensverwerking vindt structureel plaats. Bij agrarische bedrijven is  
gegevensverwerking meestal een nevenactiviteit, waardoor een beleidsplan en een 
register voor de bescherming van persoonsgegevens niet nodig is. 
- Gegevensverwerking brengt een hoog privacy risico met zich mee 
- Er is sprake van de verwerking van bijzondere persoonsgegevens zoals over 
geloof, politieke voorkeur, strafrechtelijk verleden etc. 

 

5 Hoe ziet een privacy beleidsplan er uit? 
 

Ga eerst na of een privacy beleidsplan voor uw bedrijf nodig is (zie punt 4). 
Uitgangspunt bij het verwerken van persoonsgegevens is dat er niet meer informatie wordt 
verzamelt dan noodzakelijk is voor de doelen van de verwerking. Bewaar de gegevens niet 
langer dan nodig, houdt rekening met de rechten van betrokkenen en zorg dat de 

https://veiliginternetten.nl/privacyverklaring-generator/start/


Uitleg tienstappenplan AVG 

persoonsgegevens goed worden beveiligd. Het beleidsplan vormt de basis voor het register 
voor gegevensverwerking. Samenstellen van het beleidsplan:  

 Beschrijf de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt (personeel, 
klanten, leveranciers  etc.) 

 Beschrijf de doeleinden waarom gegevens worden verwerkt en de juridische 
grondslag (zie punt 1) 

 Beschrijf hoe lang persoonsgegevens worden bewaard 

 Beschrijf hoe u voldoet aan het uitgangspunt dat niet meer gegevens  worden 
bewaard dan noodzakelijk 

 Beschrijf hoe wordt omgegaan met de rechten van betrokkenen: gegevens inzien, 
wijzigen, verwijderen, data overdragen en informatie ontvangen 

 Beschrijf welke maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beveiligen  

 

6 Hoe ziet een register voor 
gegevensverwerking er uit?  

Ga eerst na of een register voor gegevensverwerking voor uw bedrijf nodig is (zie punt 4). 
Uw register gegevensverwerking bevat informatie over de wijze waarop persoonsgegevens 
worden verwerkt op uw bedrijf. Belangrijke onderwerpen die in het register worden 
bijgehouden zijn: 

 Naam en contactgegevens van uw bedrijf, functionaris gegevensbescherming en 
externe gegevensverwerker waarvan u gebruik maakt. 

 Doelen waarvoor u de persoonsgegevens verwerkt met de juridische grondslag  

 Categorieën waarvoor u personeelsgegevens verwerkt 

 Welke persoonsgegevens per categorie worden verwerkt 

 Aan wie worden welke persoonsgegevens verstrekt? 

 Wanneer worden persoonsgegevens gewist? 

 Algemene beschrijving van de beveiliging van de persoonsgegevens. 

 Indien de gegevensverwerking een hoog privacy risico oplevert voor de privacy 
rechten van betrokkenen is een Data Protection Impact Assessment (DPIA) 
verplicht. 

 

7 Welke afspraken moet ik maken 
wanneer de  gegevensverwerking wordt 
uitbesteed? 

Veel agrarische bedrijven besteden hun gegevensverwerking uit, bijvoorbeeld bij 
accountants en salarisverwerkers. Zorg dat er wordt samengewerkt met een betrouwbare 
partner die voldoet aan de AVG voorschriften. Ga na of contracten met 
gegevensverwerkers  voldoen aan de AVG. In het contract dient te zijn opgenomen: 

 Algemene beschrijving: welke gegevens worden verwerkt, categorie van 
betrokkenen, uw rechten en plichten als opdrachtgever. 

 Schriftelijke instructies over de wijze waarop gegevens worden verwerkt. 
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 Geheimhoudingsplicht voor de verwerker. Hij mag de gegevens ook niet voor eigen 
doelen gebruiken. 

 Wijze waarop de persoonsgegevens door de verwerker zijn beveiligd. 

 Er mogen geen subverwerkers worden ingeschakeld zonder toestemming van 
opdrachtgever. 

 Privacyrechten: verwerker voldoet aan alle verplichtingen uit de AVG 

 De gegevens worden door de verwerker na afloop van de verwerking verwijdert of 
teruggegeven aan de opdrachtgever. 

 De verwerker werk mee aan audits van opdrachtgever of een derde partij en stelt 
alle relevante informatie beschikbaar om na te gaan of aan de verplichtingen uit de 
AVG wordt voldaan. 

 

8 Vereisten digitale beveiliging? Er zijn voldoende maatregelen genomen om de personeelsgegevens te beschermen: 

 De betrouwbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit en verwerkingstijd van 
persoonsgegevens dient gegarandeerd te kunnen worden 

 Bij incidenten kan de beschikbaarheid en toegang tot persoonsgegevens tijdig 
worden hersteld 

 Test of de maatregelen die zijn genomen effectief zijn 

 Zorg voor de registratie van datalekken die zich op uw bedrijf hebben voorgedaan 

 Meld datalekken tijdig bij de Autoriteit Persoonsgegevens.     

 

9 Is een functionaris 
gegevensbescherming (FG) nodig? 

Een functionaris gegevensbescherming is voor agrarische bedrijven niet nodig. Deze 
is alleen verplicht voor: 

 Overheden en publieke organisaties 

 Organisaties die vanuit hun kernactiviteit op grote schaal werken met 
persoonsgegevens (bijvoorbeeld salarisverwerkers). 

 Organisaties die bijzondere personeelsgegevens  verwerken zoals over iemands 
gezondheid, ras, politieke opvatting, geloofsovertuiging, strafrechtelijk verleden etc.  

 

10 Tot welke Autoriteit Persoonsgegevens  
richt ik mij? 

Bij grensoverschrijdende gegevensverwerking dient u zich te wenden tot de Autoriteit 
Persoonsgegevens van het land waar de hoofdkantoor van uw bedrijf gevestigd is. 

 


