
 

 

PRIVACY MENUKAART OVAL-LEDEN 

 
Dienst Budget* 

Pakket 1: FG als dienst – minimale 

wettelijke taken 

 
- Informeren en adviseren op het 

gebied van de AVG 
- Toezien op de naleving ervan 
- Adviseren en toezien op de 

uitvoering van  DPIA’s 
- Contactpunt AP 

 

€ 1.975 per maand 

Pakket 2: FG als dienst – wettelijke taken 

en sparring partner 

 

Wettelijke taken als hierboven beschreven 

plus  

(in overleg): 
- Inrichten/onderhouden 

verwerkingenregister 
- Monitoren privacy KPI’s 
- Afstemming met derden, afsluiten 

verwerkersovereenkomsten 
- Organisatie awareness activiteiten 
- Onderhouden documentatie 
- Begeleiden externe audits 

 

Pakket 1 + € 750 tot € 1.000 per 

maand  

(afhankelijk van de specifieke 

afspraken) 

 

De uit te voeren taken zullen 

worden vastgelegd in een jaarplan. 

Eenmalige dienst: ondersteuning op 

aanvraag 

 

Inzet privacy expert voor specifieke 

opdracht, bijvoorbeeld: 
- Inrichten verwerkingenregister 
- Opstellen 

verwerkersovereenkomsten 
- Afhandeling incidenten of 

datalekken 
- Afwikkelen inzageverzoeken 
- Advies bij projecten 

Gereduceerd OVAL-uurtarief van € 

100 tot €150 per uur  

 

(tarief afhankelijk van 

spoedeisendheid, aantal uren en 

vereiste senioriteit) 
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Eenmalige dienst: AVG quickscan 

 
- Inventariseren verwerkingen en 

risico’s 
- Maturity scan organisatie 
- Opstellen eerste jaarplan 

 

Kan als aparte dienst worden uitgevoerd of 

als eerste stap bij de invulling van een FG-

rol 

€ 4.950 eenmalig 

 

Optioneel: hulp bij het oplossen 

eventuele tekortkomingen 

(bijvoorbeeld opstellen register, 

verwerkersovereenkomsten, privacy 

beleid, datalekprocedure) 

 

 

*: alle prijzen zijn exclusief btw 

 

De FG-dienstverlening wordt door VKA geleverd ‘als dienst’. Als OVAL-lid kan 

hierbij op het volgende rekenen: 

- Een vast aanspreekpunt die uw organisatie kent. 

- Altijd een FG bereikbaar in noodgevallen, ook bij vakantie en ziekte. 

- Gegarandeerde kwaliteit, geleverd door een ervaren FG die de 

ontwikkelingen in de sector op de voet volgt. 

- Toegang tot AVG-expertise die specifiek is toegesneden op onze branche, 

die door VKA in nauwe samenwerking met OVAL ontwikkeld wordt (denk 

aan kennissessies, sjablonen FG intervisiebijeenkomsten) 

- Toegang tot handige online instrumenten zoals de ‘AVG toolkit app’. 

Wilt u gebruik maken van bovenstaande dienstverlening, of wilt u hierover graag 

meer weten? Neem dan contact op met onze contactpersoon bij VKA, Frank van 

Vonderen. Hij is bereikbaar via martin.zinke@vka.nl, of telefonisch op 06-

14444202. 
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